
Feestbrochure 

Hartelijk dank voor uw aanvraag. In deze brochure staan de mogelijkheden bij Blendz Coffee & More. In 

ons restaurant en op ons terras zijn wij in de gelegenheid om aangeklede borrels, (bedrijfs/familie) feesten 

en bijeenkomsten op maat aan te bieden voor minimaal 30 personen en maximaal 80 personen. Heeft u 

binnenkort iets te vieren, dan kunt u vrijblijvend een afspraak maken met Sandra van Gils. Zij zal graag met 

u de mogelijkheden in combinatie met uw wensen voor een feest willen bespreken. Reserveer tijdig om 

teleurstelling te voorkomen. Het handigste is als u van te voren een afspraak maakt, dit kan per mail of 

telefonisch: 

• sandra@blendzcoffee.nl 

• 0162-457214 

Mini lunch: 

Onze mini-lunch is een moderne versie van de ouderwetse high-tea's. De standaard mini-lunch staat 

hieronder beschreven. Het is ook mogelijk om tegen een meerprijs uw lunch zelf samen te stellen.  

Ronde 1: 

- Tomatensoep 

- Breekbrood met smeersels  

- Salade crispy chicken 

Ronde 2: 

- Panini caprese  

- Club sandwich zalm 

- Toast oma’s gehaktbal  

- Kaaskroketje  

Ronde 3: 

- Boterkoek 

- Brownie 

- Warm appelflapje 

Bij de koffie: 

- Appeltaart       €4,00 

- Brownie       €3,30 

- Boterkoek       €3,30 

- Citroen-meringue gebakje     €4,20 

- Cheesecake        €4,00 

- Cherry bakewell       €4,00    
Extra slagroom:        €1,00 

Hartig:  

- Nootjes (per tafel)      €1,50 

- Kaas/worst (per stuk)      €0,65 

Luxe hapjes: 

- Toast oma’s gehaktbal      €1,75 

- Toast gerookte zalm      €1,75 

- Mozzarella-tomaat spiesje     €1,20 

- Yakitori spiesje       €1,50 
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- Gehaktballetjes (slagerij Havermans)    €1,75 

Borrelhap & frituur: 

- Bittergarnituur (per stuk)      €0,90 

- Bitterballen (per stuk)      €0,90 

- Mini-loempia’s (per stuk)      €1,00 

- Old-amsterdam kaasloempiaatjes     €1,00 

- Puntzak friet met mayonaise      €3,25 

Belegde broodjes & soepen: 

- Luxe broodjes: 

o Brie       €6,50 

o Carpaccio      €6,50 

o Gerookte zalm      €6,50 

- Broodjes ham/kaas      €3,00 

- Broodjes kroket       €5,50 

- Worstenbroodjes      €2,20 

- Soep los       €4,25 

- Soep met breekbrood & smeersels    €5,75 

 

 

Algemene voorwaarden 

Wat leuk dat u bij ons een feest wilt geven! Om een goede communicatie te waarborgen vragen wij om 

zoveel mogelijk per mail met ons te communiceren. Het gaat hierbij vooral om de datum vastleggen, de 

wijzigingen die u door wilt voeren of het aantal personen wat u definitief doorgeeft. Alle communicatie 

verloopt via Sandra van Gils: sandra@blendzcoffee.nl.  

Optie & definitief maken 

Heeft u al een optie op uw datum laten zetten? Deze optie is twee weken geldig. Mocht u nog geen knoop 

doorgehakt hebben binnen twee weken, laat het ons dan gerust weten. Dan verlengen wij de optie voor u. 

Mocht u het definitief willen maken of heeft u toch voor een andere locatie gekozen, stuur ons dan een 

mailtje!  

Komt u feesten met minder dan 30 volwassenen, dan vragen wij €150 zaalhuur. 

 

 

Tot snel bij Blendz Coffee & More. 
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