
Arrangementen van Het Posthuijs

Kies hier uw arrangement
Arrangementen Minimaal aantal personen Prijs per persoon Bijzonderheden

De Valk Roofvogelshow Vanaf 20 personen 25,90 Bij minder personen kost dit arrangement  per groep.
Drum4Fun Djembe workshop Vanaf 20 personen 32,20 Bij minder personen kost dit arrangement  per groep.
GRAFFITINETWERK workshop Vanaf 20 personen 28,75 Bij minder personen kost dit arrangement  per groep
Bezoek aan Het Reghthuys Vanaf 10 personen 4,10 
High Tea arrangement Vanaf 10 personen 17,50 Dit arrangement boeken voor een kleinere groep kan in overleg.
High Wine of Beer arrangement Vanaf 10 personen 24,50 Dit arrangement boeken voor een kleinere groep kan in overleg.
Bierderij arrangement Vanaf 10 personen 29,50 Dit arrangement boeken voor een kleinere groep kan in overleg.
Rondvaart met de Sampan Vanaf 10 personen 13,30 Inclusief bakje koffie en cake op locatie.
Rondrit op een Solex of Funstep Vanaf 10 personen Prijs wordt gebaseerd op tijdstip, duur en grootte van de groep.
Workshop Chocolade maken Vanaf 10 personen Prijs wordt gebaseerd op type workshop.

Kies hier uw koffie en versnaperingen
Koffie en versnaperingen Prijs per persoon Omschrijving

Koffie 2,00 Heerlijk bakje koffie van Fleur Decafé.
Koffie met gebak 5,00 Heerlijk bakje koffie van Fleur Decafé met een smakelijke versnapering.
Drankenarrangement all-in. 25,00 Zonder all-in drankenarrangement worden dranken worden op nacalculatie berekend.
Extra ronde koffie en/of thee 1,50 Extra ronde koffie en/of thee tijdens uw arrangement.
Mixed hapjes assortiment 1 Onze diverse hapjes worden geserveerd op schalen met elk 25 stuks.
Mixed hapjes assortiment 2 Onze diverse hapjes worden geserveerd op schalen met elk 25 stuks.

Kies hier uw lunch of picknick
Lunch of picknick Prijs per persoon Omschrijving

Boerengezond 6,25 Bruin polderbrood met kaas, ham en rauwkost.
Uitsmijter 'Het Posthuijs' 8,95 Drie gebakken eieren op polderbrood met alles erop en eraan.
Lunch 'Het Postuurtje' 10,95 Bourgondische tomatensoep of de soep van de dag & 2 polderbrood met beleg en kroket.
Picknick 7,00 Knapzakje gevuld met minibroodjes en beleg voor onderweg.

Kies hier uw buffet, diner of BBQ
Buffet, diner of BBQ Prijs per persoon Omschrijving

3-gangen menu 'Het Posthuijs' 29,50 Heerlijke proeverij van voorlopers, keuze uit 3 hoofdgerechten en een grand dessert.
Koud buffet 'Proeverij' 12,50 Koud (voor) gerechten buffet met salade en bijgerechten.
Koud buffet 4 19,00 Diverse salades, haring, forel, makreel en diverse heerlijke koude hapjes.
Buffet 1 'Saté' 15,50 Heerlijk satémenu met gele rijst, nasi of bami en bijgerechten.
Buffet 2 'Hollands' 21,95 Heerlijk buffet met forel, makreel, haring en andere Hollandse lekkernijen.
Buffet 3 'Mediterraans' 23,50 Buffet met heerlijkheden uit Spanje, Italië, Portugal en Griekenland.
BBQ Buffet 'Het Posthuijs' 18,50 BBQ buffet met diverse stukken vlees, bijgerechten, begeleiders en sauzen.
BBQ inclusief koksbegeleiding 18,95 Diverse salades, 5 stuks vlees, smeersels en sauzen.

TIP: Als u uw buffet, diner of BBQ helemaal compleet wil maken kunt u nog kiezen uit heerlijke desserts. Neem vooral een kijkje op www.hetposthuijs.nl/catering/desserts

Tips voor het samenstellen van uw 
arrangement.

Onze arrangementen zijn gemakkelijk te combineren 
dankzij de optie om zelf uw arrangementen samen te 
stellen.

Combineer een heerlijke High Tea met een roofvogelshow, 
boek een workshop Djembé spelen gecombineerd met een 
heerlijke lunch of diner of combineer een rondrit op een 
solex met een prachtige rondvaart in een Sampan. Wij 
verzorgen graag uw daagje uit en houden daarbij graag 
rekening met uw persoonlijke wensen.

Als u een arrangement wil boeken voor een kleinere groep 
dan het minimaal aantal personen is dit met overleg 
eventueel mogelijk.

Voor vragen over de arrangementen staan wij u graag te 
woord via telefoonnummer: 
0184-701094 of stuur een e-mail naar: 
info@hetposthuijs.nl

Tips voor het kiezen van uw lunch, buffet of 
BBQ.

Voor een uitgebreide omschrijving van uw lunch, diner of 
BBQ naar keuze kunt u een kijkje nemen op onze website : 
www.hetposthuijs.nl , bij het kopje Catering. 

Wanneer er dieetwensen zijn vernemen wij dit graag zodat 
wij ook hiervoor kunnen zorgdragen. Ook zijn aanpassingen 
en / of toevoegingen op de menu's in overleg eventueel 
mogelijk. 

Neem voor de mogelijkheden contact met ons op via 
telefoonnummer 0184-701094 of stuur een e-mail naar 


