
 

 

 

 

Welkom in de Raadskelder:  

Service met een bijzonder tintje  

Met veel plezier laten wij u kennismaken met de bijzondere gastvrijheid en de 

mooie kaart met heerlijkheden van lunchcafé de Raadskelder. Bij ons werken 

mensen met een verstandelijke en/of een lichamelijke beperking met de wens 

zich te ontwikkelen tot horeca-alleskunner. In een ongedwongen en ontspannen 

sfeer willen zij u als gast graag verwelkomen! Bij de bereiding van onze 

gerechten gebruiken wij zoveel mogelijk streek- en biologische producten,  

wij kunnen bij alle gerechten rekening houden met dieet wensen. 

 

 

inhoud: 

 

- Borrel & feest 

- Huwelijk 

- Brabantse koffietafel 

- Gebak 

- Diner 

 

 

 

 

 

 

  



Borrel & feest 

 

Drank 

 

Koffie en thee bij ontvangst € 2,00 p/p 

geserveerd met koekjes vanaf een buffet 

Bubbels bij ontvangst € 4,00 p/gl 

feestelijk glaasje prosecco 

 

Drank op nacalculatie nacalculatie 

wij verrekenen de gebruikte consumpties 

 

Drank arrangement (vanaf 50 personen) 

wij maken een prijs per persoon op basis van het aantal uren 

2 uur € 15,00 pp / 3 uur € 19,00 pp / 4 uur € 22,50 pp / 5 uur € 25,50 pp 

 

 

Hapjes 

 

Per 10 personen (geserveerd op planken of schalen): 

 

Verschillende broodsoorten met dipjes € 15,00  

Gegratineerde nacho's met kaas, tomatensalsa & creme fraiche € 15,00  

Nootjes & zoutjes & olijven          € 15,00 

 

Diverse soorten wraps (kip, tonijn, geitenkaas) € 15,00 

Plank met blokjes kaas, jong & oud, met mosterd € 15,00 

Plank met diverse soorten worst en ham met mosterd € 15,00  

Plank met olijven ham-, kaas- & worstsoorten € 15,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  



 

Losse hapjes € 1,25 p/st 

(voorbeeld: bitterballen met mosterd mayonaise, diverse snacks met  

curry, mini loempia's met chili-dip, kaas bitterballen met mosterd- 

mayonaise, etc) 

 

Losse luxe hapjes € 1,75 p/st 

(voorbeeld: spiesje van mozzarella tomaat en olijf, spiesje van  

kaas, worst & augurk, yakitori spiesje met chili, peppadews met  

roomkaas) 

 

Worstenbroodje uit eigen bakkerij € 2,75 p/st 

Mini-worstenbroodje uit eigen bakkerij € 2,10 p/st 

 

Huwelijk 

 

Bubbels bij ontvangst € 4,00 p/gl 

feestelijk glaasje prosecco 

Koffie en thee bij ontvangst € 2,00 p/p 

kannen koffie en thee geserveerd met koekjes vanaf een buffet 

 

Zoet 

bruidstaart prijs in overleg 

gesorteerd gebak buffet € 3,75 p/p 

Bossche bol € 3,75 p/st 

Mini Bossche bol € 2,60 p/st 

Mini gebakjes mix € 2,50 p/p 

stukjes appeltaart, brownie, boterkoek 

 

Brabantse koffietafel (vanaf 8 pers.) € 19,50 pp  

 

koffie, thee, melk en water 

worstenbroodjes uit eigen bakkerij 

soepje van het seizoen 

brood:  roggebrood, gesorteerde broodjes zacht & hard 

beleg: ambachtelijke rundvleeskroket, gekookt eitje, oude- en jonge kaas, 

zoetwaren & diverse vleeswaren 

Bossche koek 

appeltaart en vers fruit (meerprijs € 5,00) 

 

 

 

 

 

 



High tea & gebak 

 

High tea € 18,50 pp  

Thee uit ons luxe thee assortiment met eventueel een kopje koffie, 

hartige- en zoete- hapjes & een klein kopje soep. 

kleine sandwiches, puntjes quiche, brownie en nog veel meer. 

 

Gebak 

gesorteerd gebak buffet € 3,75 p/p 

Bossche bol € 3,75 p/st 

Mini Bossche bol € 2,60 p/st 

Mini gebakjes mix € 2,50 p/p 

stukjes appeltaart, brownie, boterkoek 

 

Diner 

 

Walking diner  (minimaal 25 personen) € 32,50 p/p  

● Amuse is verassing  

● Tomatensoep, basilicum, oregano en Parmezaanse kaas 

● Gamba, avocado en  crème fraiche 

● Carpaccio, met truffel en parmezaan 

● Ossenhaas met knoflook boter tijm en paddenstoelen 

● Speculaas mousse chocolade en merengue 

 

De genoemde gerechten zijn ons eerste voorstel, maar kunnen in overleg 

worden vervangen naar aanleiding van uw wensen en smaak. 

 

Menu 3-, 4-, of 5 gangen (minimaal 25 personen) 

in overleg (prijzen vanaf 32,50 p/p) 

 

Buffetten (minimaal 25 personen) 

Met de gerechten die wij voor u kunnen bereiden zijn verschillende varianten 

mogelijk; 

 

● 3-gangen buffet (voor- hoofd- en nagerechten) € 25,50 p/p 

U maakt de keuze uit 3 voor-, 4 hoofd-, 2 bij- en 3 nagerechten. 

● Voorgerechtenbuffet (keuze uit 6 voorgerechten) € 21,00 p/p 

Liever wat kleinere porties en meer keuze 

● Royaal hoofdgerechtenbuffet (4 gerechten naar keuze)€ 23,50 p/p  

Lekker en flink eten, voor ieder een ruime portie van alles 

  

 

 

 

 

 



 

● Zoet nagerechtenbuffet (3 gerechten naar keuze) € 8,00 p/p 

Een heerlijke aanvulling op bovenstaande! 

 

de keuzes voor de buffetten: 

Voorgerechten 

Courgette Soep / Italiaanse Tomatensoep / Wortelsoep 

Rode bieten carpaccio met geitenkaas en balsamico 

Luxe brood met 3 soorten dips 

Pasta salade met tonijn 

Salade bulgur met gegrilde groente en feta kaas 

Carpaccio met klassieke dressing en Parmezaan 

Salade caprese 

Salade caprese speciaal met kruidige chorizo en balsamicostroop 

Mini loempia’s en dim sum 

Verschillende soorten flamkuchen 

Salade ceasar met gerookte kipfilet en parmezaan 

 

Hoofdgerechten 

Varkenshaas paddenstoelensaus 

Runder albondiga ( gehaktballetjes in kruidige tomatensaus ) 

Yakitori spiesjes 

Gemarineerde kippendijen met honing, thijm en camembert 

Gemarineerde kippendijen thais 

Pulled pork met bbq-rib sauce 

Verschillende soorten quiche 

Noorse zalm met dille en zoete mosterd 

Pittige groene boontjes 

Boerenkool/hutspot/andijviestamppot met worst en spek 

 

Bijgerechten 

Gepofte aardappelen, aardappel gratin, rijst, kruidenrijst, friet en geroosterde 

groenten 

 

Dessert buffet 

Verschillende soorten bavarois, lekkernijen uit eigen keuken, tiramisu, appel 

crumble, 

brownie, appeltaart uit eigen bakkerij en verschillende soorten ijs 

 

 

 

 


