Voor een bijeenkomst, vergadering of arrangement kunt u bij Kardinge Horeca uw gasten
ontvangen met diverse lekkernijen. Tijdens en/of na afloop kan men ook genieten van een
hapje of drankje. Hieronder een overzicht van de mogelijkheden:

ONTVANGST
Kopje koffie of thee
Warm chocolademelk
Slagroom
Verse gevulde koek
Donut
Muffin
Appeltaart

v.a.

€
€
€
€
€
€
€

2,00
2,00
0,50
1,50
1,50
2,00
2,75

BORRELLEN
Schaaltje borrelnootjes
Nacho’s met dip
Bitterballen (6 stuks)
Bittergarnituur (20 stuks)
Bittergarnituur (30 stuks)
Kaas & worst (20 stuks)
Drankjes naar keuze
Borrel arrangement

€ 3,00
€ 3,00
€ 3,30
€ 10,00
€ 15,00
€ 12,50
v.a.

€ 2,25 per glas
€ 6,00 p.p. (2 warme hapjes, nootjes en 2 drankjes)

ONTBIJTBUFFET
Gezonde start
Bruine boterham belegd met kaas en ei
Yoghurt met muesli en honing
Handfruit
Koffie en thee
€ 7,50 per persoon

Snel ontbijtje
Croissant met roomboter en kaas
Bolletje belegd met roomboter en ham
Gekookt eitje
Jus d’orange
Koffie en thee
€ 8,50 per persoon

Ontbijtbuffet
Diverse mini broodjes o.a. meergranen en wit, croissants, krentenbrood
Diverse soorten kaas
Diverse soorten vleeswaren
Hagelslag, jam
Gekookt eitje
Yoghurt met cruesli en honing
Koffie, thee, melk en jus d’orange
€ 13,50 per persoon

LUNCHBUFFET
Lunch “t’Houtje”:
Kopje soep van de dag
Belegde zachte bolletjes met ham, kaas of kipfilet (2 per persoon)
Diverse soorten handfruit
Melk en Jus d’orange
€ 8,50 per persoon

Lunch “Scheve Schaats”:
Harde broodjes belegd met ham, kaas of kipfilet met tomaat en komkommer (2 per persoon)
Salade met gerookte kip en yoghurt dressing
Diverse soorten handfruit
Smoothie en Melk
€ 10,50 per persoon

Lunchbuffet Kardinge:
Diverse broodjes
Bladerdeeg broodje
Diverse soorten beleg (jong belegen kaas, oude kaas, ham, salami)
Zoet beleg
Frisse seizoensalade
Melk en Jus d’orange
€ 12,50 per persoon

Uit te breiden met:
 Krentenbol
 Suikerbrood
 Bladerdeeg broodje
 Broodje kroket
 Kopje soep van de dag
 Seizoensalade

€ 1,25
€ 1,50
€ 2,00
€ 2,50
€ 3,00
€ 3,50

DINERBUFFET
“30 x 60”
Erwtensoep (+/- 2 koppen per persoon)
Roggebrood en molenaarsbrood
Katenspek
Kruidenboter
€ 9,75 per persoon
“400 meter”
Boerenkool en Hutspot
Zuurkool (3e keuze vanaf 30 personen)
Gehaktballetje en stukje rookworst
Zilveruitjes en augurken
Mosterd en Appelmoes
€ 14,50 per persoon
“25 meter”
Lasagne Bolognese met groenten, gehakt en een gratin van kaas
Fussili met spekjes, ui in een carbonara saus,
Penne in een rode saus met gehakt
Groene salade met komkommer en tomaat
Geraspte kaas
€ 16,50 per person
“DOJO”
Stukjes kip in een kerrie saus
Kleine gehaktballetjes in ketjapsaus
Witte rijst of gebakken rijst met groentes
Komkommersalade
Kroepoek
€ 16,50 per persoon
Uit te breiden met:
Soep vooraf
€ 3,00 p.p.
Brood met boters
€ 1,50 p.p.
Dessert naar keuze
€ 3,50 p.p.
 IJstaart
 Ben & Jerry ijs
 Vla flip: Glas yoghurt met vanille vla

Vergaderen in Kardinge
Binnen Sportcentrum Kardinge zijn er diverse mogelijkheden tot vergaderen. Speciaal voor u
zijn een aantal arrangementen samen gesteld. Tevens kunt u de zaal ook los bij ons huren
waarbij u los koffie & thee kunt bestellen met eventueel een lunch of borrel.
2-uurs arrangement
€ 5,95 p.p.
 Zaal beschikbaar voor 2 uren
 2 kopjes koffie & thee
 Flesje water
 WIFI
 Gebruik flip-over
 Gratis parkeren

Dagdeel arrangement
€ 12,50 p.p.
 Zaal beschikbaar voor 1 dagdeel
 3 kopjes koffie & thee
 Plakje cake
 Flesje water
 WIFI
 Gebruik flip-over
 Gratis parkeren

Dag arrangement
€ 27,50 p.p.
 Zaal beschikbaar voor 2 dagdelen
 4 kopjes koffie & thee
 Plakje cake
 Flesje water
 Flesje frisdrank
 Vergaderlunch
 WIFI
 Gebruik flip-over
 Gratis parkeren

Dag de luxe arrangement € 49,50 p.p.
 Zaal beschikbaar voor de gehele dag
 4 kopjes koffie & thee
 Plakje cake
 Flesje water
 Flesje frisdrank
 Luxe broodjes lunch
 WIFI
 Gebruik flip-over
 Gratis parkeren
 Clinic schaatsen / curling
Gebruik van het 70’inch scherm voor presentaties: € 57,75 per reservering per zaal.
Actieve break
Vergaderen zonder uw concentratie of productiviteit te verliezen? U heeft keuze uit de
volgende actieve breaks:










Rondleiding door het sportcentrum
Verfrissende duik in het zwembad
Schaatsen
Uurtje tennis
Uurtje squash
Schaatsclinic op de 400m baan
IJshockeyclinic op de 30x60 baan
Curling clinic op de 30x60 baan
Wandeling door de natuur

Zaal 1

Zaal 3

€ 5,50 p.p.
€ 5,70 p.p.
€ 7,40 p.p. (excl. schaatshuur)
€ 11,50 p.p.
€ 12,00 p.p.
€ 15,10 p.p. (excl. schaatshuur)
€ 15,10 p.p. (excl. schaatshuur)
€ 15,10 p.p.
gratis

Zaal 2

Hang-out

