
Alles over het 

feesT
arrangement

Petit Four (van den Berg) ���������������������������������������2,80

Gesorteerd gebak (van den Berg) ������������������������ 3,25

Etagères met koekjes en patisserie ����������������������4,25

Glas prosecco ������������������������������������������������������������4,25

Stokje saté van 75 gram met brood ��������������������� 5,25

Broodje kroket �����������������������������������������������������������2,95

Bakje friet met mayonaise ��������������������������������������2,50

Broodje ham of kaas ������������������������������������������������ 2,25

Klein kopje soep met brood �����������������������������������2,50

Uitbreiding 
feest 

of receptie

RestaurantCafe ridderikhoff

Roode Steen 9 - Hoorn - 0229 212 101
info@ridderikhoff�org - www�ridderikhoff�org

Het restaurantcafé biedt leer-
werkplekken en dagbesteding voor 
mensen  met een indicatie dag-
besteding onder begeleiding van 
zorgprofessionals van Stichting  
Philadelphia Zorg�

In een professioneel restaurant,  
onder begeleiding van een vast 
team van begeleiders en horeca-
professionals zijn  de deelnemers 
actief midden in de samenleving�

Het leerwerktraject is opgezet  
om mensen met een afstand  
tot de arbeidsmarkt op te leiden 
tot assistent horecamedewerker�  
In Hoorn werken al 12,5 jaar cliënten  
in restaurantcafé Ridderikhoff�
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DRANK ARRANGEMENT VAN 2 UUR 
met bier, fris en wijn

11,00 Uitbreiding met buitenlands gedestilleerd € 13,00

DRANK ARRANGEMENT VAN 3 UUR 
met bier, fris en wijn

16,50  Uitbreiding met buitenlands gedestilleerd € 19,50

DRANK ARRANGEMENT VAN 4 UUR 
met bier, fris en wijn

22,00 Uitbreiding met buitenlands gedestilleerd € 26,00

4 HAPJES EN ZOUTJES EN NOOTJES OP TAFEL 

De hapjes zijn een mix van
 bitterballen
 kipnuggets

 mini kaassoufflés
 mini loempia’s

 gevuld eitje
 blokjes jonge kaas
 toast belegd met 

verschillende salades

3,50 per persoon

Luxe bittergarnituur

5 HAPJES EN ZOUTJES EN NOOTJES OP TAFEL

De hapjes zijn een mix van
 bitterballen
 kaastengels

 kaas- en saucijzenbroodjes
 mini quiches
 gevuld eitje

 toast belegd met verschillende salades�

4,75 per persoon

Feestavond      Receptie arrangementen

FEESTAVOND OF RECEPTIE VAN 2 UUR  �������������������������������������������������������������������������������������������13,50 per persoon
Drankjes naar wens (bier, fris en wijn), 3 hapjes, zoutjes en nootjes op tafel
Uitbreiding feestavond of receptie 2 uur met buitenlands gedistilleerd € 15,50 per persoon

FEESTAVOND OF RECEPTIE VAN 3 UUR  ������������������������������������������������������������������������������������������� 18,50 per persoon
Drankjes naar wens (bier, fris en wijn), 3 hapjes, zoutjes en nootjes op tafel
Uitbreiding feestavond of receptie van 3 uur met buitenlands gedistilleerd € 21,50 per persoon

FEESTAVOND OF RECEPTIE VAN 4 UUR �������������������������������������������������������������������������������� 24,50 per persoon
Drankjes naar wens (bier, fris en wijn), 4 hapjes, zoutjes en nootjes op tafel
Uitbreiding feestavond of receptie van 4 uur met buitenlands gedistilleerd € 28,50 per persoon

Drank arrangementen

voor tijdens het diner

Uitgebreid 
bittergarnituur


