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We starten langzaamaan het 'normale' leven weer op en hebben zin in vertier in goed gezelschap!
Grote bijeenkomsten zijn nog even niet aan de orde, we blijven nog even voorzichtig.
Maar kan jij ook niet wachten om iedereen weer te zien en gezellig samen te zijn? Dan hebben wij goed nieuws!
Wij lanceren hierbij onze nieuwe zomerspecial. Zodat jullie in klein gezelschap toch de gezelligheid,
het goede eten en drinken weer in huis kunnen halen. En daarbij volledig ontzorgd worden!
Met onze concepten zijn we in staat om jouw tuin, woonkamer, garage of werkplek te veranderen
in bijvoorbeeld een zomers kleurrijk Miami Festival of in een Natural Wood & Velvet setting.
Wij steken de barbecue alvast aan. In de tussentijd creëren we een klein festivalterrein op jullie locatie,
waar jullie ongedwongen kunnen vertoeven met een koud biertje of een verfrissend fruitwater in de hand.
Een ontspannen muziekje op de achtergrond terwijl de verschillende gerechten op de barbecue worden bereid en geserveerd.
Het enige wat je tussendoor even moet doen is genieten en de rest verzorgen wij!
Wat je zelf moet regelen? Een datum, een geschikte locatie, het juiste gezelschap vrienden, familie en/of collega's.
De sleutels kun je aan ons overdragen, dan zorgen wij voor de rest!
Scroll vooral door onze brochure om te zien wat de mogelijkheden zijn. Wil jij meer weten over onze suggesties?
We sturen je graag meer informatie toe of komen - op gepaste afstand - langs om alle mogelijkheden te bespreken.
Stuur ons een berichtje (info@sfeerenmeer-events.nl) of bel (0186 840 188) ons voor een afspraak.
We kijken er naar uit!
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ZOMERBARBECUE 1
10 tot 15 personen € 42,50 per persoon l 15 tot 20 personen€ 36,- per persoon
20 tot 50 personen € 30,- per persoon I Vanaf 50 personen€ 24, 75 per persoon

Salades
•
•
•
•
•

Salade van gestoomde krielaardappelen met pulled pork, rode ui en bieslook. Bereidt met gerookte knoflook en paprikapoeder
Grofgesneden kip-kerriesalade met een garnituur van gegrilde ananas en gekleurde tomaatjes
Romige komkommersalade met ui, dille en mini,cerise tomaatjes
Amerikaanse stijl witte koolsalade met ananas
Assortiment broodsoorten met roomboter en hummus

Van de barbecue 1 4 items p.p.
•
•
•
•

Hamburger van puur rundvlees (115 gram)
Saté-spies van gemarineerde kipfilet (90 gram)
Duitse biefstuk (90 gram)
Zuid-Limburgse varkensbraadworst (120 gram)

Saus
• Warme satésaus van gemalen pinda's en diverse specerijen
• Knoklooksaus en mosterdmayonaise
Dit arrangement wordt compleet geleverd inclusief kok, barbecue, uitgiftebuffet, borden en bestek
voor een maximale duur van 3 uur, zonder onverwachte verrassingen.
We komen indien nodig graag langs om Jouw event door te nemen.
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ZOMERBARBECUE 2
10 tot 1 5 personen€ 44,25 per persoon 15 tot 20 personen € 38,- per persoon
20 tot 50 personen€ 32,75 per persoon I Vanaf 50 personen€ 27,- per persoon
1

Salades
•
•
•
•
•

Ongepelde gekookte garnalen bestrooid met koriander en citroenrasp
Ouderwetse rundvleessalade met een garnituur van gerookte kalfspastrami en gegrilde courgette
Piccalilly-salade van witte kool, paprika, wortel, augurk en piccalillycrème
Fettuccine-salade aangemaakt met witte truffelolie, Grana Padano schilfers en geroosterde pijnboompitten
Assortiment broodsoorten met roomboter, hummus en tapenade

Van de barbecue 4 items p.p.
1

•
•
•
•
•
•

Gebakken diamanthaas met zeezout (90 gram)
Provençaalse varkensfilet (100 gram)
Pikante varkens BBO-worst (100 gram)
Gemarineerde kippendijenfilet (80-90 gram)
Gemarineerde buikspek met oosterse kruiden (11O gram)
Op de huid gegrilde Noorse zalmfilet (90 gram)

Sauzen (warm)
• Stroganoff saus
• Romige mosterdsaus
* Dit arrangement wordt compleet geleverd inclusief kok, barbecue, uitgiftebuffet, borden en bestek
voor een maximale duur van 3 uur, zonder onverwachte verrassingen.
We komen indien nodig graag langs om jouw event door te nemen.
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ZOMERBARBECUE 3
10 tot 15 personen€ 46, 25 per persoon 1 15 tot 20 personen € 39,75 per persoon
20 tot 50 personen€ 34,- per persoon I Vanaf 50 personen€ 28,75 per persoon

Salades
•
•
•
•

V

Bulgursalade met cranberries, rettichblokjes en sojaboontjes. Afgemaakt met een kervel vinaigrette
Tonijnsalade met gemarineerde olijven, gedroogde tomaat, uienringen en pommodori tomaten
Op fijn gesneden romeinse sla gegaarde kippendijenstukjes met croutons en een romige Parmezaanse kaasdressing
Assortiment broodsoorten met roomboter en hummus

Van de barbecue 14 items p.p.
•
•
•
•

Hereford of Angus rundvleeshamburger (150 gram)
Gemarineerde spies van varkenshaas (90 gram)
Brandt en Levie worst, smaak van het seizoen (120 gram)
Kipfilet met satékruiden gemarineerd (100 gram)

• Maisburger met gele wortel en kerrie (80 gram)

V

Sauzen
• Paprika roomsaus met verse kruiden
• Warme satésaus van gemalen pinda's en diverse specerijen
• Gerookte paprikamayonaise en knoflooksaus
* Dit arrangement wordt compleet geleverd inclusief kok, barbecue, uitgiftebuffet, borden en bestek
voor een maximale duur van 3 uur, zonder onverwachte verrassingen.
We komen indien nodig graag langs om Jouw event door te nemen.
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ZOMERBARBECUE 4 - VEGAN
20 tot 50 personen € 31 , - per persoon I Vanaf 50 personen € 26, - per persoon

Salades
• Tomatensalade met vegan kipstukjes, balsamicoazijn, rode ui, gemarineerde olijven en bieslook
• Mexicaanse aardappelsalade, aardappelen gemarineerd in een kruidige plantaardige olie met ringen van peppadew pepers en mini maiskolfjes
• Grof gebroken bulgursalade met zwarte olijven, koriander vinaigrette en gedroogde tomaten

• Samengestelde grove batonnette-salade met een dressing van tomaten en olijfolie
• Stokbrood met hummus van gember en plantaardige margarine
Van de barbecue 1 4 items p.p.
•
•
•
•

Veganistische groente-diskus
Smaakvol veganistische rookworst
Heerlijke smaakvolle plantaardige hamburger
"Knakwortel"

Sauzen
• Like!mayo
• HELLMANN's Ketchup saus
* Dit arrangement wordt compleet geleverd inclusief kok, barbecue, uitgiftebuffet,
borden en bestek voor een maximale duur van 3 uur, zonder onverwachte verrassingen.
We komen indien nodig graag langs om Jouw event door te nemen.
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FOODCONCEPT - FLAMMKUCHEN
Vanaf 25 stuks€ 6,25 per stuk en vaste kosten€ 250, • Enveloppe flammkuchen met bosui, rode ui, cherrytomaatjes,
crème fraîche, sour cream en gruyere
• Gepelde garnalen met gesneden lente-ui, rode peper, sour cream
en geraspte kaas
• Aziatische gestoofd rundvlees in kokosmelk en diverse specerijen,
sour cream en geraspte kaas
• Kippendijen met Griekse kruiden gemarineerd, sour cream en
geraspte kaas

FOODCONCEPT - PIZZA '
Vanaf 25 stuks€ 5,75 per stuk en vaste kosten€ 250,Pizza's rijkelijk belegd met verse ingrediënten en kruidige tomatensaus,
gebakken in een steenoven gestookt op hout.

• Mozzarella, tomaat, pesto, pomodorisaus en verse oregano
• Boerenham, ui, olij ven, pomodorisaus en geraspte kaas
• Ansjovis, kappertje en rode uien, pomodorisaus en geraspte
kaas
Het arrangement flammkuchen en pizza wordt compleet geleverd inclusief kok,
{houtgestookte) oven, uitgiftebuffet, borden en bestek voor een maximale duur
van 3 uur, zonder onverwachte verrassingen. We komen indien nodig graag langs
om jouw event door te nemen.
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AANKLEDING & STYLINGPAKKETTEN
Miami Festival
Droom weg met deze vrolijke festival stijl. Een mix van pasteltinten en elementen van wit met eikenhout.
Dit geeft het geheel een relaxte maar toch chique festival uitstraling.
Wij verzorgen in dit pakket een bar en voldoende sta- en zitmeubilair aangevuld met kleurrijke bloemen en toffe planten.

1 0 tot 15 personen € 28,50 per persoon
15 tot 30 personen € 24, 75 per persoon
Vanaf 30 personen Prijs op aanvraag
Dit arrangement wordt compleet geleverd inclusief op- & afbouw, zonder onverwachte verrassingen.
We komen indien nodig graag langs om jouw event door te nemen. Heb je nog aanvullende wensen
of wil je het arrangement uitbreiden met extra meubilair of decoratie? Daarvoor overleggen we graag!
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AANKLEDING & STYLINGPAKKETTEN
Natural Wood & Velvet
Pure luxe met een rauw randje! Natural Wood & Velvet is het toppunt van elegantie:
de combinatie van ronde vormen, eikenhout, fluweel, goud en staal zorgen voor een chique uitstraling.
Wij verzorgen in dit pakket een bar en voldoende sta- en zitmeubilair aangevuld met kleurrijke bloemen en toffe planten.

1 0 tot 15 personen € 28,50 per persoon
15 tot 30 personen € 24, 75 per persoon
vanaf 30 personen Prijs op aanvraag
Dit arrangement wordt compleet geleverd inclusief op- & afbouw, zonder onverwachte verrassingen.
We komen indien nodig graag langs om jouw event door te nemen. Heb je nog aanvullende wensen
of wil je het arrangement uitbreiden met extra meubilair of decoratie? Daarvoor overleggen we graag!
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AANKLEDING & STYLINGPAKKETrEN
Olso White
Oslo staat voor Scandinavisch minimalistisch design: strak, zuiver met een
luxe twist. Wij verzorgen in dit pakket een bar en voldoende sta- en
zitmeubilair aangevuld met strakke bloemen en toffe planten.
Dit thema is ontzettend goed in te zetten bij zakelijke evenementen.

10 tot 15 personen € 28,50 per persoon
15 tot 30 personen € 24, 75 per persoon
vanaf 30 personen Prijs op aanvraag
Dit arrangement wordt compleet geleverd inclusief op- & afbouw,
zonder onverwachte verrassingen. We komen indien nodig
graag langs om jouw event door te nemen.
Heb je nog aanvullende wensen of wil je het arrangement
uitbreiden met ext.ra meubilair of decoratie?
Daarvoor overleggen we graag!
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COCKTAILBAR
• Gin & Tonic
Bobby's Gin I Fever Tree Indian Tonic I Sinaasappel I Kruidnagel
• Dark & Stormy
Bacardi black rum I Ginger Beer I Angostura bitters I Limoen
• Dirty sweet Genever
Sweet Spiced Genever I Fever Tree Ginger Ale I Limoen
• Moscow Mule
Grey Goose vodka I Ginger Beer I Angostura bitters I Limoen
• Blend No5
Grahams witte port! Indian T onic I Mint
• Alcohol vrij
Seedlip Grove 42 I Indian T onic I Sinaasappel I Kaneel
Vanaf 20 personen - € 34, 50 per persoon
(keuze uit 3 soorten cocktails alcohol en de alcoholvrije)
Dit concept Cocktailbar wordt compleet geleverd inclusief personeel,
bar en glaswerk voor een maximale duur van 3 uur,
zonder onverwachte verrassingen.
We komen indien nodig graag langs om Jouw event door te nemen.
Heb Je nog aanvullende wensen of wil Je het arrangement uitbreiden
met champagne en/of andere dranken? Daarvoor overleggen we graag!
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TOELICH TING GEBRUIKTE SYMBOLEN
Vegetarisch

t� Veganistisch
/ Genoemd item dient ter plekke bereid te worden door een kok

CONTACTGEGEVENS
Sfeer & Meer Events BV
Karel Doormanstraat 63C (bezoekadres)
3262 PB Oud-Beijerland
T0186 840 188
www.sfeerenmeer-events.nl
info@sfeerenmeer-events.nl

TOELICHTING
Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw, transportkosten en reiskosten.
De transportkosten en reiskosten worden berekend op basis van de locatie.
Elke aanvraag behandelen wij als maatwerk, de genoemde prijs kan afwijken
wanneer er wijzigingen worden gedaan aan de samenstelling en/of invulling van het arrangement.
Of wanneer de datum voor het event in de periode na september 2020 plaatsvindt.
In deze special zijn de prijzen per persoon vermeld, tenzij anders aangegeven.
Wil je een bestelling plaatsen voor minder dan de aangegeven aantallen bij elke suggestie,
concept of arrangement, dan vernemen we dit graag en maken wij graag een offerte op maat.

