
Avond-
arrangementen

prijslijst



Heeft u iets te vieren en zoekt u een 

originele locatie? Bij Boerderij het 

Molentje viert u feestjes geheel in stijl. 

Wij vertellen u graag meer over onze met zorg sa-

mengestelde arrangementen. Kom gerust eens langs, 

of bel voor een afspraak om de mogelijkheden met 

ons te bespreken!

Elma van de Brug

Geniet van 
een avond op 
de boerderij

ADRES

Apeldoornsestraat 193

(hoek Apeldoornsestraat/Ouwendorperweg)

3886 MN Garderen

TELEFOON

0577 460 455 

E-MAIL

info@boerderijhetmolentje.nl 

www.boerderijhetmolentje.nl



Avondarrangementen
Minimaal 20 personen, minder personen in overleg

Avondvullend 20.00 
uur tot 23.30 uur

- Koffi  e (2x) met gesorteerd gebak
- Onbeperkt drinken
- Nootjes, zoutjes en diverse hartige, kleine hapjes op tafel
- Diverse soorten warme en koude hapjes
- Afsluitend kopje koffi  e

€ 22,50 p.p.

Dit arrangement met de koffi  e, gebak en drankjes afhalen aan buffet 
(hapjes worden uitgeserveerd).

€ 21,00 p.p.

Feestavond 20.00 
uur tot 23.30 uur

- 2 x koffi  e met gesorteerd gebak
- Onbeperkt drinken
- Nootjes en zoutjes op tafel
- Buffet met: 

- bolletjes zalmsalade
- bolletjes huzarensalade
- gevuld ei
- stokbrood met diverse soorten beleg
- saté stokjes
- gehaktballetjes

€ 26,50 p.p.

Dit arrangement is gebaseerd op bediening van de koffi  e met gebak, 
hierna gaat deze avond over op zelfbediening. Het is mogelijk om dit 
arrangement met bediening te houden de kosten bedragen dan:

€ 28,00 p.p.

Receptie 1,5 uur - Nootjes en zoutjes op tafel
- 1 koud hapje
- 1 warm hapje
- Onbeperkt drinken

€ 13,00 p.p.

Receptie 2,5 uur - Koffi  e met gebak
- Nootjes en zoutjes op tafel
- 1 koud hapje
- 3 warm hapje
- Onbeperkt drinken

€ 17,50 p.p.

Verlenging van deze arrangementen per half uur € 2,75 p.p.

Uit te breiden met Bolletje Russisch ei salade € 2,25 p.p.

2 Satéstokjes met stokbrood € 3,25 p.p.

Broodje beenham met mosterdsaus € 3,25 p.p.

In de zomerperiode:
Schepijs uit de ijsvitrine, keuze uit 13 smaken, aantal bolletjes naar 
keuze.

€ 3,25 p.p.

Leuke extra voor 
de kinderen:

Huur skeltertrein (alleen gebruiken op en rond ons erf) € 20,00 p.a. 

Stuc & Steak Onze kok komt deze avond diverse lekkere warme hapjes voor u 
bakken. Minimaal 30 personen. 4 warme gerechten. Bijvoorbeeld:
- Zalm
- Moinkballs
- Varkenshaas
- Kipstuk

€ 30,00 p.p. 

Mocht u speciale wensen hebben, dan gaan wij graag met u in overleg.


