Tielebar
Een mooie knusse locatie voor uw feest, brunch, koffietafel, receptie of
borrel. Bij ons bent u op het juiste adres om het gezellig te maken zoals
u het voor ogen heeft.

Uw boeking
Kijk op www.tielebar.nl of de gewenste
datum nog beschikbaar is. In de ‘agenda’
op onze website ziet u de beschikbaarheid en kunt een boekingsaanvraag doen.

verjaardagsfeest

jubileumreceptie

koffietafel bruiloft reünie
bedrijfsborrel dansfeest

Welkom
Feest || maandag tot en met donderdag

Hierbij is inbegrepen:
Koffie, thee, fris en
alcoholische dranken;

Van maandag tot en met donderdag is de Tielebar te huur voor 65

diverse soorten gebak;

plussers. Op deze dagen geldt een aangepast tarief. U betaalt € 11,00

nootjes op tafel;

per persoon voor een tijdsbestek van maximaal 4 uur met een
minimum van € 440,00.

3x hapjes;
personeelslid.

Feest || vrijdag tot en met zondag
Op www.tielebar.nl kunt

Van vrijdag tot en met zondag geldt het basistarief van € 375,00 voor een tijdsbestek

u een prijsindicatie invul-

van maximaal 5 uur op basis van maximaal 100 personen. Hierbij is één personeelslid

len om een inschatting

inbegrepen. Bij meer dan 100 personen wordt het basistarief verhoogd met € 3,50

te maken van de kosten.

per persoon. U maakt hiernaast keuzes voor de drankjes, hapjes en eventuele
maaltijd bij het feest. Deze kosten komen bovenop het basistarief.

We denken met u mee, bieden goede service en zorgen voor lekker eten.
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Tielebar
Drank
U kunt kiezen om de drank per persoon af te kopen voor € 8,50 p.p. Wilt u de
drankjes liever per stuk afnemen dan betaalt u het volgende per consumptie:
Koffie, thee en niet-alcoholische dranken

€ 0,60

Tapbier (Heineken)

€ 1,00

Flessen bier & wijn

€ 1,25

Mixdranken

€ 1,75

Serveren
U kunt kiezen om alle drankjes aan de tafels te laten serveren of dat uw gasten zelf
aan de bar hun drankjes halen. Afhankelijk van deze keuze en het aantal gasten
komen er extra personeelskosten bij. Op onze website www.tielebar.nl kunt u een
prijsindicatie invullen om een inschatting te maken van de kosten.

Muziek
Zelf een DJ regelen is mogelijk. Deze DJ moet dan verplicht gebruik maken van onze apparatuur. Eigen spullen
meebrengen is niet mogelijk. Wij hebben geïnvesteerd in licht en geluidsapparatuur, zodat iedereen hier gebruik
van kan maken. U kunt ook kiezen voor achtergrondmuziek. Dan maakt u -zonder extra kosten- gebruik van onze
muziekcomputer.

Lekkers bij het feest
Er is genoeg keuze voor gebak en hapjes bij uw feest. Deze kosten komen bovenop het basistarief.
Gebak

Warme hapjes

gesorteerde gebakjes groot 			

€ 2,00 p.p.

bittergarnituur					€ 0,25 p.p.

gesorteerde gebakjes middel			

€ 1,75 p.p.

mini pizza (Piccolinis)				

€ 0,60 p.p.

snackballetjes & mini-satéstokjes in satésaus

€ 0,60 p.p.
€ 0,50 p.p.

petit fours groot					€ 2,00 p.p.
petit fours middel				

€ 1,45 p.p.

miniworstenbroodje & -saucijzenbroodjes		

chocoladesoes + roomsoes middel		

€ 1,60 p.p.

pizzapunt Castello				€ 1,50 p.p.

chocoladesoes + roomsoes klein			

€ 0,35 p.p.

satéstokje en -saus met stokbrood en kroepoek

€ 1,00 p.p.

Koude hapjes

Afsluiters**

huisgemaakt slaatjes				€ 1,00 p.p.

belegde broodjes				€ 1,88 p.p.

luxe hapjes assortiment* 				

€ 0,85 p.p.

worstenbroodje					€ 1,88 p.p.

wraps gevuld met parmaham of zalm		

€ 0,75 p.p.

saucijzenbroodje				€ 1,88 p.p.

variatie: gevuld tomaatje, gevuld eitje en kaasje

€ 0,50 p.p.

broodje frikandel 				

stokbroodhapje belegd met brie, vis of salade

€ 0,50 p.p.

broodje kroket					€ 1,88 p.p.
combi broodje kroket, frikandel, worstenbroodje

€ 1,88 p.p.
€ 1,88 p.p

koffie na					Gratis
* Brie met rauwe ham, runderham met kruidenkaas, gevulde dadel met roomkaas, gevulde
komkommer, roggebrood met notenkaas, tomaatje met krabsalade en parmaham met meloen.
** Prijs van de broodjes is gebaseerd op anderhalf broodje per persoon.
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Tielebar
Maaltijden bij het feest
Uw feest bij de Tielebar is helemaal af, wanneer u ook een lekkere
maaltijd regelt voor uw gasten. Deze kosten komen bovenop het
basistarief. Een buffet of barbecue is niet los te boeken, dit gaat altijd
in combinatie met een feest.

Buffet
Voorgerecht

Soep

Hoofdgerecht

Nagerecht

carpaccio

Keuze uit:

koude schotel

diverse soorten roomijs

zalmcocktail

tomatensoep

beenham

diverse soorten bavarois

garnalencocktail

groentesoep

champignonsaus

verse slagroom

champignonsoep

stokbrood met kruidenboter

warme kersen

friet

fruitcocktail

€ 3,00 p.p.

€ 1,50 p.p.

€ 7,00 p.p.

€ 3,00 p.p.

Aanvulling 1

Aanvulling 2

Aanvulling 3

Aanvulling 4

diverse rauwkostsalades

varkenshaas in satésaus

sleetjes zalm

Hollandse nieuwe haring

gevulde eieren

snackballetjes in satésaus kip

sleetjes kabeljauw

met uitjes

meloen

in zoetzure saus
€ 2,00 p.p.

€ 1,50 p.p.

nasi
€ 2,00 p.p.

€ 4,00 p.p.

Frietbuffet || € 5,00 p.p.

Barbecue || € 12,50 p.p.

friet

kaassoufflé

Koude schotel;

frikandellen

broodjes

diverse soorten rauwkost;

kroketten

mayonaise

cocktail- en knoflooksaus;

bamiblokken

curry

saté- en champignonsaus;

kipkorn

uitjes

stokbrood met kruidenboter;
karbonade, speklappen, satéstokjes, worst,

Frietbuffet xxl || € 6,00 p.p.

hamburgers, spareribs, kipfilets en shaslicks.

Aanvulling op frietbuffet:

Aanvulling met voorgerecht en nagerecht is

+ hamburgers

mogelijk zoals vermeld staan onder buffet.

+ hachee
+ satésaus

We denken met u mee, bieden goede service en zorgen voor lekker eten.
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Koffietafel Standaard || € 10,50 p.p.
Onbeperkt koffie, thee, melk, chocomel, fristi en vruchtensappen;
wit en bruin brood en boter;
witte en bruine bolletjes;
krentenbrood of krentenbollen;
diverse soorten vleeswaren en kaas;
diverse soorten jam en hagelslag.

Koffietafel Luxe || € 12,00 p.p.
Aanvulling op koffietafel Standaard:
+ croissants
+ roerbak- en gebakken ei
+ kroket

Uitbreiding met soep || € 1,50 p.p.

Brunch
Voor een brunch geldt een tarief van € 12,50 p.p. voor een
tijdsbestek van maximaal 3 uur. Het huurtarief van de Tielebar is
€ 250,00. Hierbij is één personeelslid inbegrepen. Afhankelijk van
uw keuzes zoals het aantal gasten of serveren komen er extra
personeelskosten bij.

verjaardagsfeest
jubileumreceptie

reünie

koffietafel bruiloft
bedrijfsborrel dansfeest

Bij de brunch is inbegrepen:
Onbeperkt koffie, thee, melk, chocomel, fris en

hagelslag en diverse soorten jam;

alcoholische dranken;

diverse soorten salades, carpacciosalade;

wit en bruin brood, witte en bruine bolletjes, diverse

roerei naturel en roerei met diverse groenten;

harde broodjes en croissants;

warme beenham met saus;

krentenbrood of krentenbollen;

kroketten en frikandellen.

kaas en diverse soorten vleeswaren;

Uitbreiding met soep || € 1,50 p.p.

Prijswijzigingen of drukfouten voorbehouden. Genoemde prijzen gelden per 1 februari 2019.

We denken met u mee, bieden goede service en zorgen voor lekker eten.
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