Voorwoord

In het gezellige Brabantse dorpje Rijen, naast de hoofdingang van Vliegbasis Gilze-Rijen, bevindt zich
Café-Eeterij ’t Vermaeck:
•

•
•

Een gezellig Bruin Café, waar u in een sfeervolle ambiance een aperitief kunt nemen voordat
u aan tafel gaat of waar u kunt borrelen na afloop van een diner. Ook voor feesten en
bedrijfsborrels kunt u hier terecht;
Een sfeervolle Eeterij, waar u in een ongedwongen sfeer kunt genieten van een uitgebreide
menukaart voor zowel lunch- als diner;
Een Spiegelzaal, die u kunt reserveren voor groepen van 20 tot 400 personen. De zaal kan op
diverse manieren worden ingericht en is voorzien van spiegels; vandaar de naam. In deze zaal
kunt u het hele jaar door gebruik maken van onze barbecue.

Kortom, u kunt bij ons terecht voor uw lunch, diner, receptie, bruiloft, feest, vergadering,
bedrijfsborrel, barbecue of uw zakelijke bijeenkomst.

Openingstijden:
Dinsdag t/m zondag zijn wij geopend vanaf 11.00 uur.

Contactgegevens:
Café-Eeterij ’t Vermaeck
Rijksweg 115
5121 RD Rijen
Tel: 0161-240716
Fax: 0161-231597
E-mail:
Homepage:
Facebook:
Twitter:

info@hetvermaeck.nl
www.hetvermaeck.nl
www.facebook.com/hetvermaeck
www.twitter.com/vermaeckrijen
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Borrelgarnituren

Heerlijke hapjes voor bij de borrel.
Alle hapjes worden (per 40 stuks) geserveerd op een schaal of plateau en zijn direct klaar om
geserveerd te worden.

Borrelhapje
Stukjes worst en kaas op een prikker

P/stuk
€0,75

Klassiek koud hapje
Klassieke hapjes zoals een gevuld ei, tomaat gevuld met garnalen en asperge in ham
Gewikkeld

€0,85

Koude hapjes
Diverse toastjes belegd met filet American, brie, krabsalade, gerookte zalm en
Eiersalade

€1,15

Stokbroodjes
Stukjes stokbrood belegd met filet American, brie, krabsalade, gerookte zalm en
Eiersalade

€1,15

Mini sandwiches
Gesorteerde mini sandwiches belegd met gerookte zalm, gerookte kalkoen, carpaccio
en filet American

€1,95

Luxe mini cocktails
Diverse kleine cocktails gevuld met Hollandse garnalen, gerookte kalkoen, krab,
gerookte zalmsnippers en carpaccio

€2,75

Warme hapjes
Mini pizza
Mini worstenbroodje
Mini saucijzenbroodje
Mini saté met satésaus
Diverse mini snacks
Bitterballen
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Hapjesbuffet

Het hapjesbuffet is een smakelijke aanvulling op uw borrel of feestavond.
Het is geen maaltijdvervanger, maar biedt iedere gast wel iets lekkers èn geeft extra gezelligheid aan
uw event.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rundvleessalade
Eiersalade
Javaanse kipsalade
Krabsalade
Diverse Franse kaassoorten
Verschillende vissoorten
Diverse Italiaanse hammen
Gevulde eieren
Tomaten gevuld met krabsalade
Asperges gewikkeld in ham

Het buffet wordt geserveerd met diverse soorten stokbrood, toastjes, tapenade en kruidenboter.

De prijs van dit buffet bedraagt €16,25 p.p.
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Koud buffet

Het koude buffet bestaat uit diverse opgemaakte spiegels voorzien van klassieke Hollandse
lekkernijen, en biedt de gasten een veelzijdigheid aan smaken.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rundvleessalade
Gevulde eieren
Asperges gewikkeld in ham
Pittig gerookte Ardennerham met meloen
Huisgesauteerde rosbief
Gerookte kalkoen met verse ananas
Komkommer gevuld met tonijncrème
Tomaten gevuld met krabsalade
Haring met een gesnipperd uitje
Diverse rauwkostgarneringen
Cocktailsaus
Bourgondische kruidensaus

Bij dit buffet worden diverse soorten stokbrood met kruidenboter geserveerd,

De prijs van dit buffet bedraagt €15,75 p.p.
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Koud buffet luxe

Het koude buffet luxe bestaat, net als het koude buffet, uit opgemaakte spiegels.
Bij dit buffet is de keuze van de lekkernijen wat uitgebreider.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rundvleessalade
Gevulde eieren
Asperges gewikkeld in ham
Pittig gerookte Ardennerham met meloen
Huisgesauteerde rosbief
Roompaté met cumberlandsaus
Komkommer gevuld met tonijncrème
Tomaten gevuld met krabsalade
Gerookte Noorse zalm
Gerookte paling
Haring met een gesnipperd uitje
Diverse rauwkostgarneringen
Cocktailsaus
Bourgondische kruidensaus

Ook bij dit buffet worden diverse soorten stokbrood met kruidenboter geserveerd.

De prijs van dit buffet bedraagt €18,75 p.p.
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Koud / Warm buffet

Dit buffet biedt een ruime keuze aan warme- en koude lekkernijen die uw feest compleet maken.

Koud:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rundvleessalade
Gevulde eieren
Asperges gewikkeld in ham
Gerookte kalkoen met verse ananas
Pittig gerookte Ardennerham met meloen
Komkommer gevuld met tonijncrème
Tomaten gevuld met krabsalade
Haring met een gesnipperd uitje
Diverse rauwkostgarneringen
Cocktailsaus
Bourgondische kruidensaus

Warm:
•
•
•
•

Kipsaté in een pikante satésaus
Geschnetseltes; reepjes rund- en varkensvlees in een romige saus
Witte rijst
Aardappelgratin

Bij dit buffet worden diverse soorten stokbrood met kruidenboter geserveerd.

De prijs van dit buffet bedraagt € 23,50 p.p.
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Koud / Warm buffet luxe

Het koud- en warm buffet luxe is een extra uitgebreid buffet met luxe lekkernijen.

Koud:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rundvleessalade
Gevulde eieren
Asperges gewikkeld in ham
Gerookte kalkoen met verse ananas
Pittig gerookte Ardennerham met meloen
Komkommer gevuld met tonijncrème
Tomaten gevuld met krabsalade
Gerookte Noorse zalm
Gerookte paling
Haring met een gesnipperd uitje
Diverse rauwkostgarneringen
Cocktailsaus
Bourgondische kruidensaus

Warm:
•
•
•
•

Beenham met een champignonsaus
Provinciaalse visschotel
Aardappelgratin
Witte rijst

Ook bij dit buffet worden diverse soorten stokbrood met kruidenboter geserveerd.

De prijs van dit buffet bedraagt €26,75 p.p.
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Oosters buffet

Het Oosterse buffet sluit perfect aan als u een oriëntaalse sfeer wilt geven aan uw feest.
Het bestaat uit verschillende Oosterse lekkernijen.

Koud:
•
•
•
•

Atjar
Kroepoek
Chilisaus
Brood met kruidenboter

Warm:
•
•
•
•
•
•

Rendang, gestoofd rundvlees met knoflook en rode peper
Kipsaté, gemarineerde kippendijen in pikante satésaus
Babi Pangang, geroosterd varkensvlees met groenten en een zoetzure saus
Foeyonghai, omelet van ei in een tomatensaus
Nasi Goreng
Bami Goreng

De prijs van dit buffet bedraagt €24,50 p.p.
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Italiaans buffet

U haalt het ‘La vita è bella’ –gevoel zelf in huis met dit Italiaanse buffet, bestaande uit verschillende
Italiaanse specialiteiten.

Soep:
•

Italiaanse tomatensoep

Koud:
•
•
•
•

Rundercarpaccio
Vitello tonnato
Pastasalade
Rauwkostsalade

Warm:
•
•
•
•

Gehaktballetjes in tomatensaus
Spaghetti Bolognese
Lasagne
Tilapiafilet met pesto en mozzarella

Bij dit buffet worden diverse soorten Italiaans brood met kruidenboter en tapenade geserveerd.

De prijs van dit buffet bedraagt €24,50 p.p.
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Hollands buffet (seizoen)

Het Hollandse buffet is heerlijk voor een feest tijdens de koude dagen van het jaar.
Het bestaat uit oer-Hollandse specialiteiten en gerechten uit grootmoeders keuken.

Soep:
•

Boerengroentesoep

Warm:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hachee
Speklappen
Rookworst
Wortelstamppot (hutspot)
Boerenkoolstamppot
Zuurkoolstamppot
Gebakken krielaardappeltjes
Rode kool
Spruiten

De prijs van dit buffet bedraagt €23,50 p.p.
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Uitbreidingsmogelijkheden buffet

Koud:
•
•
•
•
•
•
•

Prijs p.p.
Zalmsalade
Hollandse garnalen
Gerookte paling
Kaasplateau (per 10 personen)
Diverse koude sauzen
Verschillende salades
Stokbrood met kruidenboter

Warm:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

€2,00
€2,25
€3,25
€2,50
€1,50
€2,25
€2,00

Prijs p.p.
Varkenssaté
Kipsaté
Kip Pilav
Kip in kerriesaus
Babi Pangang
Varkenshaas in champignonroomsaus
Aziatische spareribs
Beenham
Provencaalse visschotel
Coq au vin
Geschnetseltes
Javaanse kip
Nasi, Bami of witte rijst
Diverse aardappelgarnituren
Verschillende groentegarnituren
Diverse warme sauzen

€5,25
€5,25
€5,25
€5,25
€5,25
€5,25
€5,25
€5,75
€5,75
€5,25
€5,25
€5,25
€3,75
€3,75
€3,75
€1,75

Uit bovenstaande uitbreidingsmogelijkheden kunt u zelf een keuze maken.
Voor een culinair advies kunt u ons altijd raadplegen.
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Dessert buffet

Voor de echte zoetekauwen onder ons is er keuze uit twee heerlijke dessert buffetten.

Klein:
•
•
•

Vanille-ijs met warme kersen
Vers fruit
Slagroom

De prijs van dit buffet bedraagt €6,25 p.p.

Groot:
•
•
•
•
•
•
•
•

Verse tiramisu
Frambozenbavarois
Chocoladebavarois
Vanille-ijs met warme kersen
Slagroomsoesje met chocolade
Diverse soorten vers fruit
Slagroom
Verschillende kleine gebakjes

Bij dit buffet heeft u de mogelijkheid om het vanille-ijs met warme kersen te vervangen door 2 soorten
sorbetijs naar keuze.

De prijs van dit buffet bedraagt €9,75 p.p.
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Brunch buffet
Het brunch buffet is het ideale buffet om een dag feestelijk te beginnen.
Het buffet biedt een variëteit aan producten en is dus voor iedereen een goede start.

Soep:
Keuze uit verschillende soorten soep:
• Tomatensoep, Uiensoep, Champignonsoep
• Verse dagsoep van de chef
Brood:
Het buffet beschikt over verschillende soorten brood:
• Witte- en bruine broodjes
• Zachte- en harde broodjes
• Maïsbrood
• Wit- en bruinbrood
• Krentenbrood
• Eierkoeken
• Krentenbollen
Broodbeleg:
De schalen worden opgemaakt met diverse soorten beleg:
• Kaas (ook Komijnekaas)
• Ham
• Rosbief
• Boterhammenworst
• Filet American
• Eiersalade
• Krabsalade
Fruit:
Diverse soorten handfruit

De prijs van dit buffet bedraagt €18,25 p.p.
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High Tea

Een gezellige High Tea met vriendinnen tijdens een vrijgezellenfeest?
Of zomaar, zonder speciale reden? Onze High Tea is geschikt voor diverse aangelegenheden.
De verrassende smaken, de zoete geur en de diverse theesmaken zorgen voor een prachtige beleving.
De High Tea bestaat uit hartige sandwiches, zoete lekkernijen, kleine hapjes zoals diverse muffins,
brownies, Petit Fourtjes en donuts. Het zal u werkelijk aan niets ontbreken!

Wat houdt het High Tea arrangement in:
•
•
•
•
•
•
•
•

Een kop soep naar keuze
Sandwiches met o.a. gerookte zalm, carpaccio, gerookte kalkoen en eiersalade
Mini worstenbroodjes
Diverse zoete lekkernijen zoals appelmuffins, chocolademuffins en brownies, petit fourtjes,
slagroomsoesjes, bonbons en donuts
Quiche Lorraine
Kibbeling met remouladesaus
Spies met vers fruit
Onbeperkt koffie en thee (diverse theesoorten)

De prijs van bovenstaande High Tea bedraagt € 20,00 p.p.
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Barbecue Buffet

Barbecue buffet standaard:

Barbecue buffet luxe:

2 stokjes kipsaté
Speklap
Shaslick
Karbonade
Hamburger
Cocktailsaus
Bourgondische saus
Knoflooksaus
Satésaus
Rundvleessalade
Aardappelsalade
Witte koolsalade
Rauwkostsalade
Kruidenboter
Stokbrood

Spies kophaassaté
Speklap
Vleesspies
Procureurlap
Gambaspies in folie
Zalmfilet in folie
Cocktailsaus
Bourgondische saus
Knoflooksaus
Satésaus
Rundvleessalade
Aardappelsalade
Witte koolsalade
Rauwkostsalade
Kruidenboter
Stokbrood

€ 19,75 p.p.

€ 23,75 p.p.
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Arrangementen

Condoleance Arrangement
De verzorging van een bijeenkomst met condoleance:
• Koffie, thee en een beperkt assortiment frisdrank
• Schalen met half belegde broodjes
• Schalen met zoete- of warme broodjes
De prijs het bovenstaande arrangement bedraagt €14,50 p.p.

Koffietafel Arrangement
De verzorging van een Brabantse koffietafel
• Koffie, thee en een beperkt assortiment frisdrank
• Diverse soorten beleg en broodjes staan voor u klaar op een gedekte tafel
• Schalen met zoete- of warme broodjes
De prijs het bovenstaande arrangement bedraagt €15,75 p.p.

Vergader Arrangement
De gehele dag voorzien wij uw vergadering van koffie, thee, mineraalwater en diverse frisdranken.
Tevens verzorgen wij voor u de lunch en als afsluiting van de dag een borrel met hapjes.

De prijs het bovenstaande arrangement bedraagt €24,50 p.p.
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Walking Dinner Arrangement

U kunt bij ons gebruik maken van een walking dinner, waarbij u op een ongedwongen manier kunt
genieten van dineren. Het is een nieuwe manier van dineren waarbij gasten minigerechtjes
voorgeschoteld krijgen. Het minimale aantal gangen van onze walking dinner is 5.
We kunnen de invulling van uw walking dinner in samenwerking met u helemaal laten aansluiten op
uw wensen. Alles is mogelijk! Een selectie van de juiste wijnen mag hierbij zeker niet ontbreken.

Hieronder volgt op korte termijn een kleine selectie van onze gerechtjes.

U kunt gebruik maken van een Walking Dinner vanaf €25,00 p.p.
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Dranken

Drank schenken wij op basis van nacalculatie (ieder geschonken drankje wordt digitaal bijgehouden)
of de drankjes worden geschonken op basis van afkoop (een van tevoren vastgesteld bedrag per
persoon per uur). Naast de wijze van calculeren vragen wij u ook een keuze te maken welk
drankenpakket er mag worden geschonken.

Pakket Basic:
Onbeperkt koffie, thee, frisdrank, tapbier (Bavaria) en huiswijn á € 5,25 p.p. per uur
Pakket Luxe:
Onbeperkt pakket Basic, plus buitenlandse bieren, binnenlands gedistilleerd, Port, Sherry, Jenevers,
Vermout, Cappuccino en Espresso á € 6,25 p.p. per uur

Wilt u graag buitenlands gedistilleerd serveren aan uw gasten dan adviseren wij alleen voor deze
drankjes te kiezen voor nacalculatie; van een Bacardi-cola wordt dan alleen de Bacardi op nacalculatie
gefactureerd. In de meeste gevallen zal dit leiden tot een kleine nacalculatie. Uiteraard kunnen wij ook
een afkoopbedrag bepalen, wij informeren u graag.
Afkooparrangementen gelden voor groepen vanaf 20 personen voor minimaal 4 uur. Uitzonderingen
worden per evenement bekeken.

Dranken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Koffie en thee
Frisdranken
Bier (25cl.)
Vruchtendranken
Diverse jenevers
Diverse wijnen
Port, sherry en vermout
Buitenlandse bieren
Binnenlandse- en buitenlandse likeuren
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Leveringsvoorwaarden

Toelichting voorwaarden levering producten:

•

Aanpassing buffetten: de samenstelling van alle buffetten kan, in overleg, aangepast worden.

•

Aantal personen: u kunt gebruik maken van een buffet/arrangement vanaf 20 personen. Bij
minder personen brengen wij een meerprijs in rekening van €2,50 per persoon.
Wij verwachten van u dat het definitieve aantal personen 1 week van te voren aan ons wordt
doorgegeven. Tot de dag van te voren kunt u nog kleine wijzigingen aan ons doorgeven. Op de
dag zelf berekenen we minimaal het laatst gereserveerde aantal personen, die u uiterlijk 1 week
voor de gereserveerde datum aan ons heeft doorgegeven.

•

Annuleren: dit kan kosteloos tot 3 weken van te voren. Vindt de annulering plaats binnen 3
weken voor de desbetreffende datum, dan zijn wij genoodzaakt om een vergoeding aan u in
rekening te brengen. U kunt op uw offerte terugvinden wat de kosten hiervan zijn. Indien u 5
dagen of minder voor de betreffende datum annuleert zal een percentage van de reservering in
rekening worden gebracht. Dit gebeurt in overleg en wordt per situatie bepaald.

•

Betaling: wij hanteren een betaaltermijn van 5 werkdagen vanaf de factuurdatum van de factuur.
Bij het definitief maken van de offerte gaat u hiermee akkoord.

•

BTW: alle prijzen in deze brochure zijn inclusief BTW. Voor food en non-alcoholische dranken is
dat 6%. Voor alle overige producten en diensten 21%.

•

Kinderen: kinderen van 0 tot en met 3 jaar eten gratis mee. Drankjes worden wel gewoon betaald.
Voor kinderen van 4 tot en met 9 jaar geldt een korting van 50% op het eten.

•

Verder gelden de algemene leveringsvoorwaarden van de Koninklijke Horecabond Nederland.
Deze zijn op aanvraag te verkrijgen.
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Slotwoord

Indien u na het lezen van deze brochure nog vragen en/of opmerkingen heeft of u wilt reserveren,
dan kunt u te allen tijde contact opnemen met ons op telefoonnummer: 0161-240716, of kunt u
langskomen aan de Rijksweg 115 in Rijen.
Voor het maken van een totaalofferte kunt u een email sturen aan: info@hetvermaeck.nl of kunt u
telefonisch contact opnemen met Joost Willemse op bovengenoemd telefoonnummer.

Met vriendelijke groet,

Joost Willemse
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