
Met veel plezier laten wij u kennismaken met de bijzondere gastvrijheid van 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.

Onze vergaderruimte biedt ruimte voor maximaal 20 personen. Met
inachtneming van de RIVM richtlijnen kan er momenteel met maximaal acht
personen van de zaal gebruikt worden gemaakt.

De zaal is te huren op werkdagen van 8.30 uur tot 16.00 uur. Er is een beamer

+ scherm aanwezig (op aanvraag) en een flipover met stiften.

Prijzen & Arrangementen voor vergadergroepen

Zaalhuur € 22.50 per uur
Kan koffie of thee € 12.00
Kan jus uit pak € 10.00
Kan verse jus € 17.50
Kan melk of karnemelk € 8.00

Koffie/thee/water/koekjes per dagdeel per persoon € 6.00

Lunch arrangement mogelijkheden:

Lunch A: € 7.50 pp
2 zachte broodjes bruin/ wit met eenvoudig beleg.
Krentenbol met boter
Melk & karnemelk
Lunch B: € 7.50 pp
Kopje verse soep van de dag



2 harde broodjes bruin/ wit met gevarieerd beleg
Melk & karnemelk

Lunch C: € 8.50 pp
Kopje verse soep van de dag
2 harde broodjes bruin/ wit met gevarieerd luxe beleg
(i.p.v. broodjes is een maaltijdsalade ook mogelijk)
Melk & karnemelk

Lunch D: € 10.50 pp
Kopje verse soep van de dag
Combinatie van zachte en harde broodjes en een sandwich met gevarieerd luxe
beleg
Handfruit
Melk & Karnemelk

Alle lunches zijn per persoon uit te breiden met:
Handfruit € 0.65 Kaasbroodje € 2.75 Worstenbroodje € 2.75 Appeltaart
€ 2.60

Indien er na 16.00 uur een borrel georganiseerd wordt vindt dit
plaats in De Raadskelder. De voorwaarden voor de organisatie van
deze borrel is voor de prijs vanaf 50 personen.

Drank arrangement (vanaf 50 personen) 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


