Aan tafel…
Heerlijk dineren kan bij ons.
Op een prachtig gedekte tafel in
onze sfeervolle zaal.
Dineren kan al vanaf €21,50

Huiskamer feestje...
Gezellig borrelen met bittergarnituur,
uit te breiden met luxe hapjes.
Een huiskamerfeestje kan al
vanaf 20 personen, 5 uur. Kosten
vanaf €25,00 p.p.

Wilhelmina brunch..
Bijv. 2 soorten soep,
2 soorten warm vlees, friet / snack,
salades, diverse broodjes en beleg,
dessert buffet.
Een brunch kan al vanaf €19,95 p.p.
incl. koffie/thee/sapjes

Koffietafel
Er zijn verschillende mogelijkheden
m.b.t. een koffietafel.
Wij verzorgen een koffietafel al
vanaf € 11,50 p.p.
Informeer naar de mogelijkheden.

Wist u dat wij ook uw…

Bruiloft

Koffietafel

Vergaderingen
(beamer en scherm aanwezig)

Catering voor thuis (BBQ , buffetten)

Diner verzorgen

Heeft u een feestje—vrijgezellendag—of wilt u
gewoon gezellig samen zijn met uw familie of
vrienden?
Loop gerust eens binnen in ons gezellige café en
informeer naar de mogelijkheden.
Wij vertellen u graag meer.
We zijn dagelijks geopend.
www.wilhelminaswolgen.nl
FB: Wilhelmina Swolgen
Tot snel!
Tom & Yvon

CAFÉ - ZAAL - CAFETARIA
WILHELMINA
Mgr. Aertstraat 16
5866 BH Swolgen
Telefoon: 0478—691318
Email: info@wilhelminaswolgen.nl

De huiskamer
van Swolgen...

Diner
Bijv.
Twee soorten soep
Twee soorten vlees / vis
Warme groente, div. aardappelen, dessert.
€21,50 p.p.
Incl. drank €42,95 p.p. (5 uur)
***********
Cocktail
Twee soorten soep
Jachtschotel
Twee soorten vlees / vis
Warme groente, div. aardappelen
Dessertbuffet
€27,50 p.p.
Incl. drank €47,95 p.p. (5 uur)
***********
All-in avond (vanaf 20 personen)
Koud & warm buffet en drank
€32,95 p.p. (5 uur)
***********
Brunch (vanaf 15 personen)
Bijv. 2 soorten soep, 2 soorten warm vlees,
friet / snack, salades, diverse broodjes en
beleg, dessert buffet.
Een brunch kan al vanaf €19,95 p.p. incl.
koffie/thee/sapjes
***********
Friet buffet (vanaf 10 personen)
Friet met snacks, onbeperkt.
€8,25 p.p.
All—in avond €24,95 p.p. (4 uur)
Schnitzelparade (vanaf 10 personen)
Onbeperkt schnitzels, friet en salade
€11,50 p.p.
All—in avond €27,50 p.p. (4 uur)

BBQ
Pakket Budget € 6,25 p.p.(vanaf 15 pers.)
speklap / hamburger/ kipsaté / barbecue worst
Pakket Deluxe € 8,75 p.p. (vanaf 15 pers.)
Kipfilet / Halslap / Shaslick /Saté van de Haas /
Hamburger
Pakket ‘Stoere mannen’ € 11,50 p.p. (vanaf 15pers.)
Sparerib / Karbonade /Speklap / Saté / Barbecue worst
Koudeschotel bolletjes
2 soorten saus
Stokbrood met kruidenboter
Salade pakket 1 € 7,75p.p. (vanaf 15 pers.)
Koudeschotel bolletjes
3 salades / pasta / vers fruit
2 soorten saus / stokbrood met kruidenboter
Salade pakket 2 €9,25 p.p. (vanaf 15 pers.)
Koudeschotel bolletjes
3 salades / pasta / vers fruit
Gevulde eieren / tomaat
2 soorten saus / satésaus(warm)
Stokbrood met kruidenboter
Extra bijbestellen:
Zalmpakketje € 2,25p.p.
Garnalenspies € 2,25p.p.
Borden / bestek / afwas € 1,35p.p.
Huur BBQ
Bij een compleet verzorgde barbecue tellen wij geen
huur. Anders zijn de kosten € 20,00 exclusief het gas.

Buffet
Koude schotel: (vanaf 10 pers.)
Opgemaakte koudeschotel € 3,75p.p.
Koud buffet: (vanaf 10 pers.)
Opgemaakte koudeschotel, gevuld ei /
tomaat, vers fruit, salade / pasta,
asperges in ham € 8,75 p.p.
Uit te breiden met warm: (vanaf 10pers.)
Goulash, fricandeau met gebakken
champignons, kip/varkens saté,
gehaktballetjes in tomatensaus, jachtschotel
Per gerecht: € 4,95 p.p.
Twee soorten € 7,75 p.p.
Extra bijbestellen: (vanaf 10pers.)
Aardappelgratin € 2,75 p.p.
Rijst € 1,00 p.p.
Frietjes: € 1,00 p.p.
Stokbrood en kruidenboter € 1,00 p.p.
Soep: (vanaf 10pers.)
Bouillon / tomaat / champignons
€ 2,75 p.p.
Toetjes: (vanaf 10 pers.)
Roomrijst met zwarte pruimen
Hemelse modder
Ijs met warme kersen
Tiramisutaart
Witte chocolade parfait
Twee soorten € 2,75 p.p. /3 soorten: €3,75 p.p.
Stamppotten buffet:
(vanaf 10 pers.)
Twee soorten stamp, twee soorten vlees
Bijv.
Hutspot, zuurkool, champignonstamp,
rucolastamp, boerenkool, andijvie
Braadworst, speklap, hachee, gehaktbal,
sukadelap. € 12,75 p.p.

