
Genoemde prijzen exclusief btw. Over buffetten, hapjes en alcoholvrije dranken wordt 9% btw 
geheven. Over verhuur & alcholhoudende dranken 21%. 
 

 
 

Prijzen Partyservice Drommels 
 
 

Koude hapjes 
 

Standaard hapjes: (€ 0,65 p/st) 
Diverse Hollandse & Franse kaas- en worstsoorten 
Hamrolletjes met augurk 
Rookvlees rolletjes met ei en Cervelaatrolletjes met asperge 

 
 

Luxe hapjes: (€ 0,85 p/st) 
Gevulde eieren, Kibbeling, Gehaktballetjes 
Gevulde dadels, Mini Quiche, Gemarineerde drumsticks 
Italiaanse stengels, Wrap met Zalm, Wrap met kip & Mango 

 
Crostini’s met o.a. 
Carpaccio, Spaanse ham 
Diverse soorten paté, Mozzarella met tomaat & basilicum 
Roomkaas, Geitenkaas met honing & dadels, Brie met framboos, zalmsalade 
Filet met ei 

 
 

Extra Luxe Hapjes: (€1,25 p/st.) 
Amuse lepels met Carpaccio, Amuselepel met tonijn & sesamzaadjes, 
Amuselepel met zalm & zeewier, Crostini met Paling, Crostini met Garnalen 
Rosbiefpakketje gevuld met mierikswortel, Roos van Fricandeau met 
Honingmosterdsaus, Spiesje met mozzarella, olijf, tomaat, paprika, 
Spiesje met mini geitenkaasje en dadels, Tropisch fruit met Parmaham, Gevulde 
Tomaat met Hollandse garnalen, Witlofblad gevuld met gerookte Zalm, 
Geitenkaasamuse met olijf en sinaasappel, Gemarineerde garnalen op komkommer 
Miniclub met zalm, Rolbrood met gerookte kip 

 
Al deze hapjes worden op een opgemaakt blad geserveerd. 

 
Minimale afname is 100 stuks: 
Standaard hapjes 100 stuks € 60,00 
Mix standaard / luxe hapjes 100 stuks € 70,00 
Luxe hapjes 100 stuks € 80,00 
Mix luxe / extra luxe hapjes 100 stuks € 95,00 
Extra luxe hapjes 100 stuks € 125,00 



Genoemde prijzen exclusief btw. Over buffetten, hapjes en alcoholvrije dranken wordt 9% btw 
geheven. Over verhuur & alcholhoudende dranken 21%. 
 

 
Kaasplateau (€ 38,50) 
Diverse kaassoorten met rijke garnering en diverse soorten toast & stokbrood. 
Voor circa 10 personen 

 
Pateplateau (€ 36,50) 
Diverse soorten pate inclusief garnering en diverse soorten toast & stokbrood. 
Voor circa 10 personen 

 
Voor op tafel 
Luxe nootjes, per bakje € 2,75 
Italiaanse stengels, 10 stuks € 7,00 
Spies Mozzarella, 10 stuks € 7,50 

 
 

Warme hapjes Mix van 100 stuks 77,50 
Mini saucijzenbroodjes 
Diverse soorten mini Quiche 
Mini Yakitori’s 

 
 

Bittergarnituur Mix van 100 stuks 79,50 * 
Diverse soorten bittergarnituur o.a. bitterballen, kaasstengels, kipnugets, 
fricandelletjes en mini nasischijf met diverse soorten sauzen 

 
 

Happen: Per stuk 2,50 
Mini sate 
Broodje hamburger 
Broodje bal 
Broodje kroket 
Eventueel aan te vullen met patat met diverse sauzen 

 
 

Dranken: 
Frisdranken (cola , cola light, sinas, 

Spa rood/ spa blauw/ appelsap/ sinaasappelsap)  1,60 per glas 
Chardonnay 11,00 per fles 
Rode wijn 10,00 per fles 
Bier van de tap 1,75 per glas 

 
 
Prijzen inclusief glazen ijsklonten, tap en wijnkoelers.  
Op basis van geopende flessen. Niet geopende flessen nemen wij weer mee terug en 
worden niet in rekening gebracht. 
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Welkomstdrankje 
Bij aankomst van de gasten zal er een drankje aangeboden worden. 

 
Mix van jus en bessenjenever, in een borrelglaasje met een rood suikerrandje en een 

cocktail-kers erin. 2,00 per glas 
 

Glas prosseco met een aardbei of framboos 3,00 per glas 
 
 

Bediening 
Een hele verjaardag niks hoeven te doen, uw gasten worden ontvangen, de gehele 
avond voorzien van drankjes en hapjes. Aan het einde van de avond niets op te 
ruimen?? Lijkt dit u wat?? Bij ons kunt uw bediend personeel inhuren voor elke 
gelegenheid. Wij verzorgen uw gehele avond en ruimen alles weer op. Per bedienend 
personeelslid vragen wij €30,00 per uur. 

 
 
 
Lunch 
Vanaf 6 personen te bestellen. 

 
Lunch I: Prijs per persoon 8,00 
Diverse zachte bolletjes o.a. met diverse soorten ham, fricandeau, kipfilet en paté 
Rozijnen/notenbrood met kaas 

 
 

Lunch II: Prijs per persoon 9,75 
Diverse mini bolletjes (b/w, spelt, meergranen) met o.a. oude kaas, rosbief met 
Parmezaanse kaas, zalm, paté, mozzarella & pesto, geitenkaas. 

 
 

Lunch III: Prijs per persoon 10,50 
Diverse mini bolletjes (b/w, spelt & meergranen) met o.a. oude kaas, rosbief met 
Parmezaanse kaas, zalm, paté, mozzarella & pesto. 
Mini club met gerookte kip met honingmosterdsaus 
Vers fruit 

 
 

Lunch IIII: Prijs per persoon 12,00 
Diverse zachte & harde broodjes (b/w/sesam/spelt) o.a. belegd met: 
zalm met roomkaas 
Fricandeau met honigmosterdsaus 
mozzarella, tomaat & pesto, 
Ossenworst met rode ui & pittige mosterd 
Mini club met gerookte kipfilet met pesto, tomaat & ei 
Mini club met carpaccio met truffelmayonaise, pijnboompitten en Parmezaanse kaas 
Vers fruit 
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Los te bestellen: 
Verse sinaasappelsap 2,25 per persoon 
Smoothie van vers fruit & yoghurt 3,00 per persoon 
Melk 1,50 per persoon 
Croissant met beleg naar keuze 2,00 per stuk 
Vers fruit 2,00 per persoon 
Tomatensoep met balletjes 3,50 per persoon 
Pittige Paprikasoep / pompoensoep 3,75 per persoon 

 
 Salades 
Salades zijn vanaf 8 personen te bestellen 

 

Huzaren de Luxe  Prijs per persoon € 12,50 
•  Huisgemaakte Huzarensalade 
•  Gevulde eieren 
•  Rauwe ham & meloen 
•  Gevulde abrikoos 
•  Ham-roomkaasrolletjes 
•  Rookvlees-eirolletjes 
•  Fricandeau met honingmosterdsaus 
•  Paté 
•  Inclusief divers brood, kruidenboter en tapenade 

 
 

Zalm de Luxe  Prijs per persoon € 13,50 
•  Huisgemaakte Zalmsalade 
•  Kibbeling 
•  Gevulde eieren met garnalenmouse 
•  Reuze Garnalen 
•  Krabsticks 
•  Wrap met zalm/roomkaas & rode ui 
•  Inclusief divers brood, kruidenboter en tapenade 

 
 

Eieren de Luxe Prijs per persoon € 11,50 
•  Huisgemaakte Eierensalade 
•  Rauwe ham & meloen 
•  Paté 
•  Gevulde eieren 
•  Rookvlees/ei rolletjes 
•  Cervelaat-aspergesrolletjes 
•  Ham met augurk 
•  Inclusief divers brood, kruidenboter en tapenade 
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Barbecue  
Barbecue = openluchtfeest, -partij, waarbij op een rooster gebraden vlees wordt 
gegeten. 

 
 

Standaard BBQ 
•  BBQ worst 
•  Drumstick 
•  Hamburger 
•  Kip sate spies 
•  Kip shaslick spies 
•  2 opgemaakte salades; Huzaren en Eier. 
•  Stokbrood inclusief kruidenboter en tapenade 
•  Vers fruit salade 
•  Cocktail, knoflook en satésaus 

 
Prijs per persoon 10-25 personen 19,00 
Prijs per persoon vanaf 25 18,00 
Prijs vanaf 50 personen 17,00 

 
 

Luxe BBQ 
•  Biefstuk spies 
•  Kip Hawaï spies 
•  Procureurlapje, gemarineerd 
•  Spareribs 
•  Varkenshas saté spies 
•  2 opgemaakte salades; Zalm en Huzaren 
•  Mozzarella, tomaat, pesto, basilicum en rode ui 
•  Stokbrood inclusief kruidenboter en tapenade 
•  Vers fruit salade 
•  Cocktail, knoflook en satésaus 

 
Prijs per persoon 10-25 personen 21,50 
Prijs per persoon vanaf 25 20,50 
Prijs vanaf 50 personen 19,50 

 
Extra Luxe BBQ 

•  Entrecote 
•  Gamba spies 
•  Kip shaslick spies 
•  Lamskotelet 
•  Varkensfilet, gemarineerd 
•  2 opgemaakte salades; Zalm en Huzaren 
•  Mozzarella, tomaat, pesto, basilicum en rode ui 
•  Groene frisse salade 
•  Stokbrood inclusief kruidenboter en tapenade 
•  Vers fruit salade 
•  Cocktail, knoflook en satésaus 
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Prijs per persoon 24,50 
Prijs per persoon vanaf 25 23,50 
Prijs vanaf 50 personen 22,50 

 

BBQ vanaf 10 personen te bestellen. 
Prijs inclusief borden, bestek & servetten. Na afloop komen wij de vuile vaat weer 
ophalen. 

 
 

BBQ, per stuk 30,00 per dag 
BBQ’er, iemand die het vlees voor je braad per uur 30,00 per uur 

 
 

Italiaans buffet: 
Lasagne= kort, brede vellen deeg uit de Italiaanse keuken 

 
•  Lasagne met gorgonzola, ricotta en Italiaanse groenten 
•  Caneloni gevuld met gehakt en oesterzwammen 
•  Lasagne met tonijn en courgette 
•  Mozzarella, tomaat, pesto en basilicum 
•  Crostini’s met carpaccio, pesto en pijnboompitten 
•  Italiaanse sla o.a. met rucola, cherry tomaatjes, Parmezaanse kaas. 
•  Diverse soorten stokbroden en huisgemaakte tapenade en kruidenboter 

Prijs per persoon: € 18,50 

 
Italiaans buffet II 
•  Mozzarella, tomaten, rode ui, basilicum en pesto 
•  Vitello tonato met tonijnmayonaise en kappertjes 
•  Italiaanse salade met o.a. cherry tomaten & Parmezaanse kaas 
•  Diverse soorten broden met kruidenboter & tapenade 

 
Keuze uit 2 van de 3: 
•  Canneloni gevuld met oesterzwam, gehakt, tomatensaus en Parmezaanse kaas 
•  Verse pasta met kip, zongedroogde tomaten, rucola, walnoten en pesto en Italiaanse 
kaas 
•  Lasagne met diverse soorten groenten en diverse soorten kaas; o.a. ricotta en 
gorgonzola 

 
Dessert keuze uit: Tiramisu, Aardbeien Tiramisu, Cheesecake of Chocoladetaart 

Prijs per volwassen: € 20,00 



Genoemde prijzen exclusief btw. Over buffetten, hapjes en alcoholvrije dranken wordt 9% btw 
geheven. Over verhuur & alcholhoudende dranken 21%. 
 

Kinderen, keuze uit: 
•  Pizza punt 
•  Verse pasta met tomatensaus, eventueel met diverse groenten. 

 
Dessert: Kindersurprise 

Prijs per kind € 7,50 

 
 

Tapas Buffet 
•  Luchtgedroogde prosciutto met meloen, romige blauwe kaas en pruimen 
•  Gazpacho 
•  Zoetzure kipspiesjes 
•  Varkenspies met citroengras 
•  Tostada met mozzarella en basilicum 
•  Spaanse gehaktballetjes met kaas en paprika 
•  Gevulde tomaten met yoghurt roomkaas 
•  Fruitige varkensrollade 
•  Knoflookbrood met ricotta en kruidendip 
•  Vruchtensosatie, spies van diverse fruit 

Prijs per persoon € 26,50 

 
Mediterrane buffet 
•  Luchtgedroogde prosciutto met meloen, romige blauwe kaas en pruimen 
•  Bruschetta met bocconcini en basilicum 
•  Pittige tomaten paprika soep 
•  Tortilla wraps zalm 
•  Groentefrittata 
•  Spare ribs geglaceerd met honing of 
•  Rundercarpaccio 
•  Witte en bruine waldkorntriangels en stokbrood met zelfgemaakte kruidenboter en 
Tappenade van olijven en ansjovis. 

 
Prijs per persoon: € 20,00 
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Oostzaans Buffet 
Oostzaan: klein dorppie, gelegen tussen Amsterdam en Zaandam, met ruim 9000 
inwoners. 

 
•  Kip in satésaus of gehaktballetjes in satésaus. 
•  Kip in wisselende saus 
•  Rijst/Nasi 
•  Keuze uit twee van de volgende salades (dit is afhankelijk van het aantal personen) 
Zalm, Eieren, of Huzaren. De salades zijn rijkelijk opgemaakt 
•  Vers fruit, verschilt per seizoen. 
•  Tomaat, mozzarella, basilicum en pesto 
•  Boerensalade o.a. met tomaat, ei, komkommer gebakken spekjes. 
•  Crostini’s met carpaccio, pesto en pijnboompitten 
•  Diverse soorten stokbrood met huisgemaakte kruidenboter en tapenade 

Prijs per persoon: € 19,00 

 
Stampotten Buffet 
Gerecht van dooreengestampte aardappelen en groente. 
Keuze uit 3 van de 5 onderstaande mogelijkheden: 

 
•  Spaanse boerenkool met paprika en chorizo 
•  Zuurkoolschotel met wortels en shoarma 
•  Hutspot met klapstuk 
•  Andijviestamppot 

 
•  Of natuurlijk gewoon de lekker ouderwetse boerenkool/ zuurkool 

 
Alle stampotten zijn inclusief een lekker stuk Hema worst en grootmoeders 
gehaktballen. 

 
•  Toetje: Apfelstrudel met vanillesaus en slagroom. 

 
Prijs per persoon: € 17,00 

 
 

Koud buffet 
 

•  Zalm, Eieren en/of Huzaren. De salades zijn rijkelijk opgemaakt. 
•  Vers fruit, verschilt per seizoen. 
•  Tomaat, mozzarella, basilicum en pesto 
•  Diverse soorten stokbrood met huisgemaakte kruidenboter en tapenade 
•  Crostini’s met carpaccio, pesto en pijnboompitten 
•  Diverse soorten paté en/of kaasplateau 

 
Prijs per persoon: € 14,00 
Vanaf 10 personen tm 29 personen keuze uit 2 salades. Boven 30 personen zijn 3 
salades mogelijk. 
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Voor alle buffetten geldt: 
Vanaf 10 personen te bestellen. 
Mocht u andere wensen hebben laat het ons weten, er is overal een oplossing voor. 
Onze mogelijkheden zijn onbeperkt! Alle buffetten zijn uit te breiden dan wel te 
vereenvoudigen, geheel naar uw wens. Wij houden natuurlijk rekening met 
dieetwensen en kinderen. 

 
 

Saté 
2 stokjes Kipsate, kroepoek, gebakken uitjes en brood € 7,50 

 
 

High Tea 
Diverse soorten muffins met jam, kleine gebakjes, chocolade flikken, truffels, , 
slagroomsoesjes, mini-sandwiches met gerookte kip, mini bol met carpaccio, rolbrood 
met zalm, 

 
Prijs per persoon € 14,50 (vanaf 10 personen te bestellen) 

 
 

Voor bij de koffie: 
Petit fours, op een amandelkoekje per 15 stuks 15,00 

 
 

Petit four: klein cake gebakje met marsepein 
•  Standaard € 2,40 p/stuk 
•  Inclusief tekst. Hiervoor komt eenmalig 7,50 bovenop de prijs per stuk 
•  Met foto, hiervoor komt eenmalig € 10,00 bovenop de prijs per stuk 

 
Slagroomtaart, 20 personen inclusief tekst € 40,00 
Marsepeintaart, 20 personen inclusief tekst € 42,50 
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Verhuur:  
Statafel inclusief zwart kleed 15,00 per dag 
Partytafel incl. 2 banken 15,00 per dag 
Klaptafel, 220mx70cm 7,50 per stuk 
Klapstoel 1,50 per stuk 
Klapstoel, luxe 2,00 per stuk 

 
Parasol, 300 cm breed 45,00 per dag 

 
Verlichting, 10m (10 LED lampen) 15,00 per stuk 
Verlichting, 25m (25 LED lampen) 30,00 per stuk 

 
Verwarming (gas) incl 10 kilo gas 60,00 per stuk 
Verwarming (electrisch) 20,00 per stuk 

 
 

Glazen (bier/wijn/fris) 0,25 per stuk 
Champagne glazen 0,40 per stuk 
Bar inclusief tap & koolzuur 60,00 per stuk 

 
Partytenten (incl op- & afbouw) 
Partytent PVC 3x4m (max 17 personen) 100,00 
Partytent PVC 3x6m (max 25 personen) 125,00 
Partytent PVC 4x6m (max 32 personen) 150,00 
Partytent PVC 4x8m (max 42 personen) 175,00 

 
Bezorgkosten verhuurbedrijf per gemeente verschillend. 


