Speisekarte Alpenfest 2018
SUPPEN (Soepen)
A
B
C

€ 3,75
€ 3,75
€ 3,75

Gemüsesuppe - Groentesoep
Tomatensuppe - Tomatensoep
Erbsensuppe - Erwtensoep
MITTAGESSEN (Lunch)

D

Brötchen, Käse, Aufschnitt, Obst, Salat und Getränke
Assortiment pistoletjes, krentenbollen, zachte bollen en boterhammen. Ruime keuze aan kaas- en vleeswaren,
salades, rauwkost en overig broodbeleg. Vers fruit, koffie, thee, jus d'orange, vruchtendrank, melk en cup a
soup.

€ 11,50

MAHLZITEN (Maaltijden)
E

Wiener Schnitzel
Panierten Schnitzel Wiener Art mit Kartoffeln und Gemüsesalat
Gepaneerde schnitzel met krieltjes (en spekjes, zongedroogde tomaatjes, champignons en paprika) en
rauwkostsalade

€ 19,50

F

Schweinshaxe
Eisbein vom Schwein mit Kartoffeln und Weißkohl Salat
Oerhammetje van circa 300 gram met krieltjes (en spekjes, zongedroogde tomaatjes, champignons en paprika)
en wittekoolsalade

€ 19,50

VOM GRILL (Barbecues)
G

Grill 'Total’
Karbonade, barbecueworst, hamburger, drumstick, kip- en varkenssaté. Diverse salades en sauzen, stokbrood
met kruidenboter. Zelf bakken!

€ 19,50

H

Barbecue 'Luxus’
Biefstuk, varkensfilet, kipfilet, sjasliek- en Hawaï spies, kip- en varkenssaté. Diverse salades en sauzen,
stokbrood met kruidenboter. Zelf bakken!

€ 23,50

I

Grill 'Extra Luxus' mit Koch (ab 20 Personen)
Biefstuk, varkenshaasmedaillons, varkensfilet, kipfilet, lambchops, merques worst, hamburger,
barbecueworst, bistro- en sjasliekspies, kip- en varkenssaté. Diverse salades en sauzen, stokbrood met
kruidenboter. Bereiding ter plaatse door de slager.

€ 29,50

NACHSPEISE (Dessert)
J

Creme Pudding mit Obstsalat und Sahne - Bavarois pudding met fruitsalade en slagroom

€ 5,50

Alle warme maaltijden worden verzorgd door onze Gildeslager.
Wij houden rekening met elke eet- of dieetwens waaronder vegetarisch eten en halal geslacht vlees.
Alle menu's zijn vanaf 10 personen, tenzij anders aangegeven.
Alle prijzen zijn per persoon en inclusief BTW.

I. www.alpenfest.nl
E. info@bedrijfsuitjesgroep.nl
T. 0318-505544 / 0318-555578

Alpenfest

Getränkekarte Alpenfest 2018
BIER & WEIN (Bier & Wijn)
€ 2,00
€ 3,00
€ 5,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50

Bier oder Malzbier - Bier of malt bier in fles
Maßkrüge bier - ½ Liter Duits bier in pul
Maßkrüge bier - Liter Duits bier in pul
Rotwein - Rode wijn
Weißwein - Witte wijn, droog & zoet
Rosé - Rosé
ALKOHOLFREI (Frisdranken)
Cola / Cola Light
Sinas
Cassis
7UP

€ 1,75
€ 1,75
€ 1,75
€ 1,75

SÄFTEN (Sappen)
€ 1,75
€ 1,75

Orangensaft - Jus d'orange
Dubbel Friss (diverse smaken) ¹
HEIβE GETRÄNKE (Warme dranken)

€ 1,50
€ 1,50

Kaffee - Koffie ¹
Tee - Thee ¹
MINERALWASSER (Mineraalwater)

€ 1,50
€ 1,50

Spa rot - Spa rood
Mineraalwasser - Mineraalwater ¹
FREIKAUF VON GETRÄNKEN (Drankuitkoop) ²

€ 7,75
€ 2,25

1½ Stunde - 1½ uur
Jeden zusätzlichen halben Stunde - Elk half uur extra
APPETITHAPPEN (Borrelhapjes vanaf 10 personen)
Appetithappen aus der Fritteuse - Assortiment minihapjes uit de
frituur (5 stuks p.p.)

€ 3,75

¹ Deze drankjes staan tijdens de duur van elk programma gereed op een
drankenbuffet.
² Bij 'drankuitkoop' kunt u gedurende een door u zelf te bepalen periode van
minimaal 1½ uur onbeperkt drankjes halen bij onze bar.
Tijdens de programma's wordt geen alcohol geschonken.
Alle prijzen zijn inclusief BTW.

I. www.alpenfest.nl
E. info@bedrijfsuitjesgroep.nl
T. 0318-505544 / 0318-555578
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