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Welkom! 

 

Voor u heeft u de banqueting map van Grand Café Heel Europa. 

In deze map vindt u alle informatie omtrent de verhuur van de 

ruimtes van het Grand Café en de mogelijkheden tot het 

gebruiken van eten en drinken. 

De Serre 

Dit is de ruimte aan de achterzijde van het Grand Café. Deze ruimte wordt afgesloten 

door middel van een glazen wand. Hierdoor is er weinig geluidsoverlast van de rest 

van de Grand Café in de serre te horen. De serre is in verschillende opstellingen 

beschikbaar.  

De serre is ingericht met een beamer, scherm en een geluidinstallatie waar u als 

gebruiker zelf op kunt inprikken. Het gebruik is zeer laagdrempelig en voor iedereen 

beschikbaar. Daarnaast is er een vaste garderobe beschikbaar waar ongeveer 25 

personen de jas kwijt kunnen. 

Er worden geen kosten berekend voor het gebruik van de serre. Heeft u echter 

specifieke wensen over het inrichten van de serre, dan kan er een bijdrage van 40 

euro gevraagd worden voor het voorbereiden van de ruimte. Dit zal op voorhand met 

u besproken worden. 

Reguliere opstelling 

De reguliere opstelling bestaat uit alleen 

zitmogelijkheden. Dit zijn er ongeveer 35 in 

totaal. 

Theateropstelling 

De theateropstelling bestaat uit een opstelling 

met alleen stoelen. Deze kunnen naar wens 

gericht worden op het beamerscherm voor 

presentaties of lezingen. Bij deze opstelling houden wij rekening met looppaden en 

de bereikbaarheid van de nooduitgangen. 
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Boardroom 

Een boardroomopstelling bestaat uit een 

rechthoek met tafels waardoor een groot 

bureau ontstaat. Deze is geheel naar wens uit 

te breiden qua aantal zitplekken maar wij 

adviseren deze opstelling niet te gebruiken 

voor meer dan 16 personen.   

 

 

 

U-vorm opstelling 

De u vorm opstelling spreekt voor zich. In de 

vorm van een u worden de tafels neergezet 

waardoor een leuke vergaderopstelling 

ontstaat. Deze kunt u naar wens indelen met 

stoelen aan alleen de buitenkant, maar naar 

wensen kunnen we ook aan de binnenkant 

stoelen zetten. Als u alleen aan de buitenkant 

stoelen wilt laten plaatsen, hebben we ruimte 

voor 20 personen. Bij stoelen aan de 

buitenkant én de binnenkant kunnen we 

ongeveer 35 personen kwijt.   

Vergaderarrangement 

Wanneer u gebruik maakt van de ruimtes van het Grand Café bieden wij 

verschillende mogelijkheden aan, om uw verblijf nog aangenamer te maken. Mocht u 

afwijkende wensen hebben ten opzichte van de onderstaande informatie, schroom 

dan niet contact op te nemen met ons. Alle genoemde prijzen zijn per persoon en 

per dagdeel van vier uur. 

Vergaderarrangement basis       € 7,50  

Onbeperkt koffie en thee uit kannen 

Onbeperkt ijswater 

Huisgemaakte koekjes 

Vergaderarrangement de luxe      € 10,00 

Onbeperkt koffie en thee uit kannen, inclusief  luxe koffies op bestelling 

Onbeperkt ijswater 

Huisgemaakte koekjes 
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Feest of verjaardag 

Uw feest of verjaardag vieren in onze 

serre? Geen probleem. Volledig naar uw 

wens kunnen we de serre omtoveren tot 

uw gewenste feestlocatie. Met 

verschillende statafels en zelf 

meegenomen versiering tovert u de 

ruimte om naar een feestelijke zaal voor 

iedere gelegenheid. Hapjes en drankjes 

worden volledig door ons verzorgd en 

kunnen volledig naar wens worden samengesteld.   

 

Arrangementen 

 

Zaterdagmiddag-arrangement 

*Ook op andere dagen beschikbaar 

 

Ontvangst met gesorteerd gebak van Limmen 

Onbeperkt koffie, thee, frisdrank, bier en wijn gedurende twee uur 

3 rondes met hapjes (warm en koud) 

Kannetjes met nootjes op tafel 

 

€ 17,50 per persoon 

Dit dranken arrangement is uit te breiden met één uur voor €7,50 per persoon extra. 

 

Afkoop van de drankjes: 

1 uur: €   9,50 per persoon 

2 uur: € 14,50 per persoon 

3 uur: € 19,50 per persoon 

4 uur: € 24,50 per persoon 

 

Binnen dit arrangement kunnen de gasten het binnenlands gedistilleerde assortiment 

bestellen.  
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Eten en drinken 
 

Ontbijt  

 

Ontbijt basis     € 7,50 per persoon 

 

 (Luxe) koffie en thee (onbeperkt) 

 2 plakken vers afgebakken brood 

 Kaas/ham en jam 

 Boter 

 Gekookte eitje 

 Verse jus d’orange 

 

Het ontbijt is beschikbaar tussen 9.00 uur tot 10.30 uur  

 

Lunch 

 

Lunch plank       

€ 12,50 per persoon 

Wit en bruin brood belegd met diverse luxe 
vleeswaren, vis, kaas, tomatensoep en een 
ambachtelijke kroket. 
 
 

Lunch op schalen       

€ 8,50 per persoon 

Eén zachte bol en één harde bol per persoon met beleg naar keuze.  
 
Deze broodjes worden rijkelijk belegd met sla, beleg en garnituur. 
 

Supplementen 

- Huisgemaakte soep    € 4,65 
- Saucijzenbroodjes    € 2,95 
- Frituursnack     € 2,50 
- Pasteitje     € 4,95 
- Kleine salade     € 3,95 
- Fruitsalade     € 4,95 
- Fruitmand     € 2,00 
- Kwark met cruesli    € 3,95 
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Diner 
 

Drie gangen diner A      € 22,50 p.p. 

Voorgerecht 

Keuze van soep 
U krijgt de keuze uit twee soepen van het seizoen (vegetarisch mogelijk) geserveerd 
met brood 
 
Hoofdgerecht 

Saté van kip 
Malse stukjes van kipfilet met pindasaus, geserveerd met verse atjar, kroepoek en 
huisgemaakte friet. 
 
Of 
 
Burger Heel Europa 
Malse hamburger, naar wens medium of well done geserveerd, met spek, kaas, ui, 
tomaat, sla en heerlijk geheime saus. Geserveerd met frietjes en salade. 
 
Nagerecht 

Dame blanche 
Klassiek nagerecht bestaande uit vanille ijs met koude en warme chocolade saus en 
slagroom 
 

Drie gangen diner B      € 30,00 p.p. 

 
Voorgerecht 
 
Carpaccio  
Gerookte carpaccio met rucola,  Parmezaanse kaas, pijnboompitten en pestodressing 
 
Hoofdgerecht 
 
Kogelbiefstuk 
Kogelbiefstuk van de grill overgoten met pepersaus en huisgemaakte friet geserveerd 
met groenten garnituur 
  
Zalmfilet met witte wijn-dille saus 
Zalmfilet uit de oven op een bedje van verse spinazie overgoten met witte wijn-dille 
saus geserveerd met huisgemaakte friet 
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Gevulde ravioli 
Met kaas en spinazie gevulde ravioli, geserveerd op een bedje van rucola overgoten 
met pesto-roomsaus 
 
Nagerecht 
 
Dame blanche 
Vanille ijs overgoten met warme chocoladesaus en slagroom 
 

 

Barbecue        Vanaf € 24,50 p.p. 

Vanaf 10 personen 

Eerst borrelen in de tuin of serre, dit is niet inbegrepen. 

 

 Zalm in folie                            

 Spies van varkenshaas                  

 Hamburger       

 Kipsaté  

 Braadworst           

 

 Aardappelsalade met appel en peterselie       

 Groenten salade  

 Fruitsalade 

 

 Frietjes of gepofte aardappel 

 

 Pindasaus 

 Remouladesaus 

 Ketchup currysaus en mayonaise 

 

 Stokbrood 

 Huisgemaakte friet 

 Kruidenboter 

 Gebruik van de barbecue/gasfles is inbegrepen 
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Walking dinner 

Zoals de naam al doet vermoeden is dit een diner vorm die zich prima leent voor een 

informele setting waarbij u van tafel naar tafel verplaatst gedurende de avond. De 

gerechten worden mooi opgemaakt en op originele wijze geserveerd. Een diner kan 

bestaan uit 5, 7 of 10 rondes, afhankelijk van uw wensen en de omvang van de 

eetlust van u en uw gasten. 

Prijzen: 

5 rondes   € 30,00 

7 rondes   € 38,00 

10 rondes   € 48,00 

 

Keuze uit: 

Soepjes: 
- Ambachtelijke crème soep van diversen paddenstoelen en een schuim van 

bacon 
- Soepje van gepofte cherrytomaatjes en paprika met een heerlijk knappertje 

van korstdeeg 
 
Koude gerechten: 

- Kipsalade met een sausje van avocado en taco chips 
- Kaaskoekje belegd met een tartaar van zacht gegaarde lende en peccorrino 
- Hoorntje gevuld met gerookte zalm en een sausje van wasabi 

 
Warme gerechten: 

- Tori Karaage, Japanse kippendij met een zacht sausje 
- Edammer kaaskroketjes met een dressing van appelstroop en kool salade 
- Mini quiche gevuld met prei en bacon 
- Huisgemaakte mini hamburger 

 
Nagerechten: 

- Glaasje gevuld met cake en een mousse van aardbeien 
- Creme brulee met een espresso smaakje 
- Koffie met een ambachtelijke bonbon 
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High tea         € 19,50 p.p. 

De high tea van Grand Café Heel Europa bestaat uit drie rondes. 

De eerste ronde start met een klein glaasje huisgemaakte soep. Welke soep dit is, 

hangt af van het seizoen. De soep wordt altijd vegetarisch aangeboden. Verder krijgt 

u bij de soep twee luxe belegde broodjes en scones met klassieke cottage cream en 

aardbeienjam. 

De tweede ronde bestaat uit warme hartige hapjes. Welke dit zijn hangt wederom af 

van het seizoen. U moet hierbij denken aan onder andere een klein 

saucijzenbroodjes, een kip spiesje of een kleine pizza.   

De derde ronde bestaat uit alleen maar zoete hapjes. We proberen hierbij zoveel 

mogelijk gebruik te maken van huisgemaakte producten. Zo kunt u hier een 

huisgemaakte kokosmakroon, een stukje appeltaart en brownies tegenkomen. 

Natuurlijk kunt u de gehele high tea genieten van onze zes verschillende soorten 

thee. Wilt u toch iets andere drinken? Bestel gerust een ander drankje bij één van 

onze medewerkers. Deze worden wel apart bij de rekening opgeteld. 
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Borrel 

Fingerfood 

 

Frituurhapjes         € 0,60 per stuk 

 Mini kaassouffle 

 Bitterbal van Dobben 

 Kipnuggets 

 Vlammetjes 

 

Warme hapjes uit de oven     € 0,60 per stuk 

 Mini saucijzenbroodje 

 Mini kaasbroodje 

 Spiesje van kippendij 

 Gehaktballetje met tomatensaus 

 

Koude borrelhapjes            € 0,60 per stuk 

 Kaasblokjes belegen kaas 

 Grillworst gevuld met kaas 

 Ossenworst met zuur 

 Leverworst met zuur  

 Rolletje cervelaatworst met zuur 

 Gevuld eitje 

 

Per setje van 5 stuks       € 2,25 per hapje 

 Canape met gerookte zalm 

 Canape met brie 

 Wrap met tonijnsalade 

 Wrap met gerookte zalm 
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