
Blz 1 van 2 

Besloten bijeenkomst 1,5 meter beleid: 
 

Binnen de openingstijden kunt u voor €25,00 een besloten ruimte huren: 
*de lunchroom ** (zittend maximaal 25 personen) 
*de ruimte Durnééve  (zittend maximaal 8 personen) 
*de tuin    (zittend maximaal 50 personen) 

** alleen huurkosten als het een besloten aangelegenheid is. 

 
Ontbijt dagelijks mogelijk vanaf 9.30u.      €9,75 p.p. 
U kunt een lunch met ons samenstellen op basis  
van een broodbuffet, desgewenst aangevuld met  

soep en iets warms zoals warm vlees of een kroket.  vanaf   €9,75 p.p. 
U kunt kiezen voor een Hogge Koffie, dit is onze versie van high tea      

of All you can lunch-buffet .       €18,95 p.p. 
Of een Proeverij (mini high tea) à       €12,50 p.p. 
    
Koffietafel    Eenvoudig €12,00 p.p.  of   Bijzonder  €15,00 p.p. 
  Dit is standaard incl kosten besloten bijeenkomst 

Gebaksarrangement    1, 2 of 3 resp.€7,50, €10,00 of €8,50 p.p. 
Alleen (filter-)koffie en pickwickthee in kannen kan ook,  
het kost resp. €8,00 en €5,00 per kan. 

 
We serveren eenvoudige prikkers (4 prikkers p.p.)      €1,00 p.p.   of 

luxe hapjes (4 hapjes p.p.)         €2,00 p.p.  
We serveren géén alcohol. 

Fris, luxe koffie/thee e.d. of gerechten van de kaart  
dienen afzonderlijk afgerekend te worden. 
Uiteraard kan er altijd van de kaart besteld worden.  

Bij groepen vanaf 8 personen svp van te voren de wensen doorgeven. 
 

Er mogen zelf géén versnaperingen meegebracht worden  
(alléén in overleg wanneer het een bepaald dieet of allergie betreft) 
 en er worden geen etenswaren mee naar huis genomen na afloop. 

  



 
Blz 2 van 2 

Voor het gebruik van de lunchroom buiten de openingstijden,  
brengen we personeelskosten in rekening per betaalde kracht  
per uur:           €10,00 
 
Hierbij houden we een bezetting aan van minimaal 1 kracht per 15 
gasten (eventueel ondersteund door werknemers die op basis van 
dagbesteding bij ons werken) 
 
 
Voor het gebruik van een beamer + scherm (en flap-over) brengen  
we huur in rekening:        €30,00 
 
Gebruik van een ruimte buiten openingstijden is alléén per 
uitzondering en in overleg mogelijk. De activiteit duurt maximaal  
tot 22.00u. en de ruimte dient vóór 22.30u. veegschoon achtergelaten 
te worden. 
 

Er mogen zelf géén versnaperingen meegebracht worden  
(alléén in overleg wanneer het een bepaald dieet of allergie betreft)  
en er worden geen etenswaren mee naar huis genomen na afloop. 

 
Oppe Koffie 

‘de plek waar eenvoud bijzonder is’ 


