
         
                                                                          
Feestmiddag/avond: 
“Standaard”: 
Koffie met soesjes en bonbons 
2 x hapjes 
1x nootjes per tafel 
1x hapjesplank per tafel 
5 uur feest 
  
Afkoopprijs: € 29,95 per persoon  (bier, fris en wijn) 
Afkoopprijs: € 35,00 per persoon inclusief sterken drank (met uitzondering van shotjes) 
(Aantal personen 5 dagen voor de feestdatum door geven dit aantal is dan bindend) 
 
 
Daarnaast is het mogelijk om feestavond uit te breiden met extra luxe hapjes, zoals mini pizza, 
mini worstenbroodje, sateetje enz. (met een meerprijs) of een eventueel buffet (vanaf € 9,95 p.p.) 
of broodjes op het einde. 
 
Ook is er een mogelijkheid om in onze tuin te feesten vanaf 20 personen en hier rekenen wij een 
toeslag voor van € 125,- (voor de tent en de stookkosten)  
 
 
Eventueel een broodje op het einde is natuurlijk ook mogelijk de kosten hiervan zijn: 
 
 
 
Zacht broodje Frikandel of kroket  € 3.75 p.p. 
Broodje saté     € 4.50 p.p. 
 
 
BUFFETMOGELIJKHEDEN: 
 
Prijzen zijn per persoon vanaf 30 personen 
(Bij minder dan 30 pers € 5,- toeslag p.p.) 
 



 
 
 
Soep naar keuze  € 3,50 per persoon 
 
Buffet 1: 
 
Huzarensalade 
Frietjes 
Varkenshaas in champignonroomsaus 
Rijst 
Kipsaté in satésaus 
Gehaktballetjes in tomatensaus 
Visserspotje in hollandaisesaus 
Diverse sauzen 
Diversen soorten rauwkost 
Stokbrood 
Kruidenboter 
 
Prijs € 19,50 
 
 
 
 
Buffet 2: 
 
 
 
Huzarensalade 
Frietjes 
Zalmsalade 
Visserspotje in hollandaise saus 
Ardenne ham met meloen 
Gerookte zalm  
Diverse sauzen 
Stokbrood met kruidenboter 
Blokjes kipsaté in satésaus 
Rijst 
Oosters kip in ketjapsaus  
Varkenshaas met champignonroomsaus 
Canadese ham met Whiskeysaus 
 
Prijs € 24,50 
 
met gerookte paling en haring met uitjes € 29,95 
 
 



Dessert vanille ijs met vers fruit of advocaat en slagroom € 4,00 per persoon 
 
  
 
 
Frietbuffet: 
 
Friet 
Frikandellen 
Kroketten 
Hamburgers 
Gebakken uien 
Mayonaise en curry 

 
 
Prijs € 9,95 
 
 
 
 
 
Zaalindeling: 
 
Iedere gast beslist zelf over de zaal indeling. 
Bij een feest is er ook de mogelijkheid om gebruik te maken van onze buitenplaats. 
De indeling kan gemaakt worden met statafels, lange tafels, al naar gelang de keuze van de 
gasten en de mogelijkheden met betrekking tot het aantal personen. 
 
Muziekkeuze: 
 
Bij ons is alles mogelijk, u kunt gebruik maken van onze achtergrondmuziek (er wordt dan een 
lijst met muziek gedraaid), maar we beschikken ook over een lijst met een aantal Dj’s of artiesten 
die u dan eventueel zelf kunt benaderen. 
 
Hopelijk hebben we jullie wat wijzer kunnen maken voor wat betreft het houden van een feest. 
Zoals jullie zien zijn er legio mogelijkheden en is het misschien verstandig om een afspraak te 
maken zodat we alles wat nader kunnen toelichten. 
Maak gerust vrijblijvend een afspraak we staan graag voor jullie klaar. 
 
Wij zijn bereikbaar van woensdag t/m zondag op telefoonnummer 0485-470070    
Mocht u nog vragen hebben, vernemen wij het graag van u. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Sandra 
Café Libre Mill 


