
Dinerarrangementen  
 

Keuze 1, drie gangenmenu €26,50 
Voorgerecht:  Keuze uit twee soorten soep 
Hoofdgerecht:  Keuze uit varkenshaasmedaillons, 
biefstuk of  vis van de dag  ‘ 
Dessert:  Keuze uit verschillende ijscoupes   
 

Keuze 2, driegangenmenu € 29,50 

Voorgerecht:  Proeverij, 3 kleine voorgerechtjes   
Hoofdgerecht:  Keuze uit varkenshaasmedaillons, 
biefstuk of vis van de dag   
Dessert:  Grand dessert   
 

Keuze 3, driegangenmenu € 32,50 
Voorgerecht:  Proefplanken, assortiment van 
verschillende voorgerecht.  
Hoofdgerecht:  Keuze uit varkenshaasmedaillons, 
biefstuk of vis van de dag   
Dessert:  Grand dessert 

Buffetten  

Naast dinerarrangementen verzorgen wij ook 

brunchbuffetten en warm/koud buffetten. Op onze 

website kunt u hierover meer informatie vinden.  

Tot slot 

Verzorgen wij ook… 

Bruiloften, vergaderarrangementen, 

catering op locatie en evenementen. 

Voor meer informatie kunt u altijd 

contact met ons opnemen. 

Contact 

Adres: Brink 1, 1472 GB Middelie 

Telefoon: 0299621376 

E-mail: info@hetwapenvanmiddelie.nl 

Web: www.hetwapenvanmiddelie.nl 

 
 

 

 

 

ARRANGEMENTEN
HET WAPEN VAN 

MIDDELIE 

‘’Je voelt je thuis in het wapen 

van Middelie’’ 

 



 

Iets te vieren? 
Heeft u binnenkort iets te vieren? Bereikt u een 

respectabele leeftijd, gaat u trouwen of bent 

u inmiddels al een aantal jaren getrouwd? U kent 

dat gevoel vast ook wel. U heeft zin om te midden 

van vrienden en familie een feestje te vieren maar 

u heeft geen zin in alle rompslomp. 

Voorbereidingen, boodschappen en niet te 

vergeten alle rommel na afloop... 

Dat nemen wij u graag uit handen! Zodat u zich 

ontspannen kunt verheugen op een gezellige dag of 

avond. Het enige wat er van u verwacht wordt is 

dat u zich met uw gasten vermaakt en misschien af 

en toe een dansje waagt! 

Hoe maken wij het u 
gemakkelijk? 
In een persoonlijk gesprek bespreken wij uw 

wensen en ideeën. Misschien hebben wij ook nog 

wel suggesties waar u helemaal niet aan gedacht 

hebt. Wij nemen met u al onze mogelijkheden en 

uw wensen door, zodat op de dag zelf alles tot in de 

puntjes is geregeld. Hebt u ook al gedacht 

aan muziek? Ons podium biedt een uitstekende 

plaats voor een liveoptreden. Op de 

dansvloer kunnen u en uw gasten goed uit de 

voeten! Na afloop van ons gesprek ontvangt u een 

offerte waarin al uw wensen verwoord zijn. 

 

Feestarrangementen 
Wij hebben een aantal arrangementen 

samengesteld. Uiteraard zijn alle 

arrangementen aan te passen om uw 

wensen.  

FEESTARRANGEMENT 1 

• Wij ontvangen u met koffie/thee 

of drankje naar keuze 

• Hartige snacks op tafel 

• Vrij drinken, binnenlands 

gedistilleerd , Heineken bier, 

wijn en frisdranken 

• Wij serveren drie keer luxe 

hapjes en twee keer warm 

bittergarnituur 

• Afsluiten met een laatste ronde 

of koffie/thee 

• Uit te breiden met puntzak friet 

of spiesje saté (+ € 2,75) 

Prijs € 29,50 per persoon (5 uur) 

Prijzen zijn exclusief speciale bieren en 

buitenlands gedistilleerde (toeslag € 2,00 

per geserveerd drankje of af te kopen 

tegen een vast bedrag € 3,00 p.p.). 

 

FEESTARRANGEMENT 2 

• Wij ontvangen u met koffie/thee  

• Hartige snacks op tafel 

• Vrij drinken frisdranken, 

Heineken bier, wijn en 

binnenlands gedistilleerd 

• Wij serveren twee keer luxe 

hapjes en twee keer warm 

bittergarnituur 

• Afsluiten met een laatste ronde 

of koffie/thee 

• Uit te breiden met puntzak friet 

of spiesje saté (+ € 2,75) 

Prijs € 25,00 per persoon (4 uur) 

FEESTARRANGEMENT 3 

• Wij ontvangen u met koffie/thee 

of prosecco en een petitfour  

• Hartige snacks op tafel 

• Vrij drinken frisdranken, 

Heineken bier, wijn en 

binnenlands gedistilleerd. 

• Wij serveren drie keer luxe 

hapjes en twee keer een warm 

bittergarnituur. 

• Uit te breiden met puntzak friet 

of spiesje saté (+ € 2,75) 

Prijs per persoon € 32,50 (5 uur) 

 

 


