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Beverwijk, februari 2010

Geachte heer, mevrouw

Hartelijk dank voor uw interesse in ons bedrijf.

Partycatering Adrichem is een dynamisch bedrijf, dat bedrijven en particulieren een
totaal cateringpakket kan aanbieden. Openingen, seminars, productpresentaties, be-
drijfsfeesten, een afdelingsborrels kunnen wij verzorgen voor uw bedrijf, maar ook de
catering bij bruiloften, jubilea, of bijvoorbeeld een High Tea in de privé-sfeer. Daar-
naast ook eenvoudige en exclusieve lunches als uitgebreid buffet of alleen met brood-
jes.

Wij komen bij u in het bedrijf of bij u thuis, maar ook op elke door u of ons te bepalen
locatie. Geen locatie is gelijk, maar wij waarborgen uw en ons karakter met zorg en res-
pect.

Door onze jarenlange ervaring in de horecabranche kunnen wij gebruikmaken van een
netwerk aan specialisten en maken wij vaak gebruik van een aantal exclusieve locaties.

Met de bijgaande informatie geven wij u een idee van onze mogelijkheden, maar willen
het liefst met u een afspraak maken om een en ander persoonlijk toe te lichten.

Wij maken van uw bijeenkomst een onvergetelijk feest.

Met vriendelijke groet,

Karel Soest & Bert Ham
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Onze locatie
Het Partycentrum Adrichem is gehuisvest in de uit 1857 stammende Hoeve

Adrichem, gelegen aan de Adrichemlaan te Beverwijk. De naam van deze
voormalige boerderij komt voort uit het gelijknamige kasteel dat in de
directe omgeving aan de Sint Aagtendijk heeft gestaan: het Kasteel
Adrichem. Dit kasteel kent een lange geschiedenis die teruggaat tot de

eerste helft van de 14e eeuw, toen Floris van Adrichem eigenaar werd
van: ‘een husige , hofstede en lant daertoe behorende, gelegen in onsen heerlijk-
heid van Beverwijk, in ’t Vrijtgers’. Na veel eigenaren te hebben gehad en tijdens oorlogen danig
te hebben geleden is het kasteel uiteindelijk ergens tussen 1809 en 1812 gesloopt.

Door de warmte uitstralende Hollandse inrich-       ting van Partycentrum
Adrichem, met veel hout en kunstwerken             aan de muur, voelt
iedere gast zich ongetwijfeld snel thuis.                  Ons partycentrum
biedt mogelijkheden voor partijen en                   bijeenkomsten
tot maximaal 150 personen. Bij grote                   partijen heeft u
de beschikking over de gehele ruimte,                   maar het is ook
mogelijk alleen het voor- of achtergedeelte                  te gebruiken.

Het achterste                   gedeelte kenmerkt zich voornamelijk door de lager gelegen dansvloer
en de                                     door een oud Hollands hekwerk afgescheiden zitruimte daaromheen.
De                                              met hout beklede wanden en pilaren, de gekozen kleuren, de
                                                      kunstwerken en het bijpassende meubilair geven uw gasten bij
                                                        binnenkomst direct een warm gevoel en brengt hen in de
                                                       juiste stemming. Afhankelijk van de grootte en de invulling
                                                      van de partij kan ook de dansvloer ingericht worden met tafels
                                                   en stoelen.
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Om u op weg te helpen

Het organiseren van activiteiten hoe klein of groot dan ook, vraagt om veel inspanning als het niet
uw dagelijks werk is of als u maar eens in de zoveel tijd iets organiseert.

Wij willen u graag op weg helpen en hebben daarom voor u een checklist gemaakt, waarmee u op
voorhand aan de slag kunt gaan. Aan deze checklist kunnen geen rechten worden verbonden. Het is
slechts een hulpmiddel voor de organisatie.

De voorbereiding

datum

ceremoniemeester

locatie/zaalruimte

budget

programma

uitnodigingen

muziek en entertainment

wijze van factureren

fotograaf

give away

vervoer

parkeren (shuttle dienst, vallet
parking, beveiliging

routebeschrijving

kinderen

De ontvangst

garderobe

gastenboek / pen

zaalindeling

decoratie / bloemen

geschenken

aantal gasten

Eten en drinken

aantal gasten

aperitief

welkomstcocktail

bittergarnituur

menu

wijn

mineraalwater

dieet wensen

menukaarten

naamkaartjes

tafelschikking

speeches

digestief

koffie al dan niet met bonbons

kinderen

Benodigde apparatuur

reserveren / huren

bediening

microfoons

opnemen van toespraken
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Onze locaties
Wij overleggen natuurlijk graag met u over de locatie voor uw bijeenkomst. Wij hebben
in ieder geval zelf een paar locaties waar wij bekend mee zijn en vaak gebruiken van ma-
ken. Dat zijn:

De Arendshoeve
Een droom wordt werkelijkheid. U kunt uw gasten uitnodigen op een locatie waar de zon
altijd lijkt te schijnen. Een grote showkas met enorm grote planten. Een vijver met Koi-
karpers en een prima op deze sfeer afgestemde verlichting maken deze locatie perfect
voor huwelijken, bedrijfsfeesten of themafeesten. Ook is er een ruimte geschikt ge-
maakt
om presentaties of vergaderingen te houden.

Plaats Aalsmeerderbrug
Bijzonderheden Een locatie met een tropische inslag, veel groen en een

tweetal vijvers met koi- karpers
Beschikbaarheid Gehele jaar
Capaciteit 40-500 personen

Noordwijk Space Expo

Space Expo is gevestigd in het officiële bezoekerscentrum van ESTEC, het officiële
ruimtevaartonderzoek en technologiecentrum in Noordwijk.
Laat je fantasie de vrije loop en organiseer uw feest temidden van kunstmanen, spa-
ceshuttles, satellieten en de Apollo maanlander.

Plaats Noordwijk
Bijzonderheden Feesten of dineren temidden van kunstmanen en satellieten
Beschikbaarheid Gehele jaar
Capaciteit Diner van 30 tot 200 personen

Buffet tot 250 personen
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Kasteel Keukenhof
Even terug in de tijd met uw gasten.Het kasteel is een locatie waar de sfeer van vroeger
op schitterende wijze bewaard is gebleven. U zult uw ogen uitkijken!
Met een klein gezelschap kunt u in de Blauwe Salon stijlvol dineren. De verschillende
andere ruimtes lenen zich uitstekend voor een exclusieve receptie.
Plaats Lisse
Bijzonderheden Zeer fraai ingericht, gelegen in het park
Beschikbaarheid van 1 maart tot 1 december; zondags gesloten
Capaciteit Diner tot 50 personen

Buffet tot 100 personen
Receptie tot 150 personen

De Thamerkerk
De Thamerkerk is een prachtig gerestaureerd monument direct gelegen aan de Amstel
en sinds september 1992 omgebouwd tot een multifunctioneel centrum. Het interieur
draagt zeker bij aan de sfeer van welk evenement dan ook. Kortom de Thamerkerk is
‘de parel aan de Amstel’.
Plaats Uithoorn
Bijzonderheden Een eigentijdse kerk met een bijzonder orgel
Beschikbaarheid Gehele jaar
Capaciteit Diner tot 80 personen

Buffet tot 100 personen
Receptie tot 150 personen

De Pieterskerk
Deze immens grote monumentale kerk biedt in een enorme ambiance hele bijzondere
mogelijkheden voor zowel kleine als grote gezelschappen. Wat te denken van een diner
onder de grote kroonluchter met 20 personen. De kerk rondom uw tafel is dan roman-
tisch verlicht met 750 waxinelichtjes. In het ‘koorgedeelte’ is een bijzondere plek ge-
creëerd voor een sfeervol feest tot 200 personen. Dan is er nog de Regentenkamer met
een werkelijk ongelooflijke sfeer voor een diner tot 14 personen. De grote kerk zelf is
geschikt voor congressen, beurzen en evenementen.
Plaats Leiden
Bijzonderheden Een stijlvolle multifunctionele locatie
Beschikbaarheid Gehele jaar
Capaciteit Regentenkamer tot 14 personen

Onder de kroonluchter tot 80 personen
Het koor tot 200 personen
De kerk tot 1500 personen
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Onze tarieven

alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW

Mastiek
receptie vanaf  €  2,25
feestavond  vanaf  €  3,40
buffet vanaf  €  6,80
diner vanaf  €  8,85

Meubilair (per stuk)
statafel vanaf  € 17,50
buffettafel afgerokt + linnen € 29,50
dinertafel afgerokt + linnen € 38,50
stoelen vanaf €    3,85
tafels vanaf €    5,65
barbecue vanaf €  20,00

Medewerkers (per uur)
supervisor € 34,90
gastheer/-vrouw € 25,00
kok € 27,50
algemene dienst € 23,50
countermedewerker  € 23,50

Reiskosten (per persoon)
in de regio Amsterdam € 25,00
daarbuiten extra €   5,65
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Dranken

Koffie en thee
per kop € 1,35
per kop met friandises € 2,65

Bier en frisdranken
frisdranken flesje € 1,35
Jus d'orange € 1,50
Bier van de tap € 1,35
Bavaria Malt flesje € 1,35

Aperitief
rode en witte huiswijn € 2,10
Methode Traditionelle € 3,00
champagne € 5,25
port, sherry, vermouth € 1,75

Binnenlands gedistilleerd
jenevers € 1,75
vieux € 1,75

Buitenlands gedistilleerd
vanaf € 2,75

Tafelwater
Sourcy,rood en blauw 0,75 liter € 3,00

Prijzen zijn per glas, tenzij anders vermeld.
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Dranken via slijterij

Bier

huistap € 22,50
huistap (David systeem) € 27,50
Heineken bier fust 50 liter €          130,00
Heineken bier fust 30 liter €  99,50
Heineken bier fust 10 liter €  32,75
Heineken fust 20 liter €  65,00
Amstel malt flesje €    0,90

Frisdranken

frisdranken 1,5 liter €   2,75
frisdranken 1 liter €   2,00
jus d’orange 1 liter €   2,75

Wijnen

rode en witte huiswijn €    9,00

Zuidwijnen

port/sherry €  12,75
vermouth 1,5 liter €  17,50

Binnenlands gedistilleerd

jonge jenever €   24,50
vieux €   24,50

Prijzen zijn per fles en onder voorbehoud van prijswijzigingen.
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Verhuur

Uiteraard kunt u bij ons ook diverse artikelen bij ons huren. U kunt zelf aangeven
hoeveel u nodig heeft. Hieronder vind u een beknopt overzicht.

Algemeen

biertap tafel model € 22,50
biertap David systeem € 27,50
koelkast groot € 22,50
statafel vanaf € 17,50
klaptafel €   4,75

Glaswerk
bierglas €   0,18
longdrinkglas €   0,18
wijnglas 20 cl €   0,18
jeneverglas €   0,18
champagneglas €   0,18
p.s.v. glas €   0,18

Serviesgoed
borden €   0,25
peper en zout stelletje €   0,75
koffie kop en schotel €   0,30
room en suiker stelletje €   1,25
asbak €   0,18
tafelmes €   0,18
tafelvork €   0,18
vismes €   0,18
visvork €   0,18
lepel €   0,18

De huurprijzen zijn inclusief schoonmaakkosten, maar exclusief B.T.W.
Bij breuk of manco worden de kosten aan u doorbelast.
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Eens wat anders…..High Tea!
Een snoeperij van zoet en hartig in Engelse stijl, lekker keuvelen met elkaar

Het brengt mensen tot elkaar!!!!
(vanaf 10 personen)

High Tea
€ 14,50 p.p

Diverse soorten muffins, brownies, slagroomsoesjes,
Scones met marmelade en clotted cream, diverse bonbons, vingersandwiches met boe-

renham, gerookte kip en spek, komkommer met roomkaas,
wrappers met gerookte zalm en bieslookkaas.

Warm:
Adrichem’s hartig taartje, mini saucijzenbroodje, korstenvelope met feta en olijven en

uiteraard diverse soorten thee.

Classic Tea
€ 18,75 p.p.

Samenstelling is gelijk aan bovenstaande aangevuld met jus d’orange,
petit fours, oer-Hollandse vlaai.

Warm:
Tomaat en Mozzarella brood

Royal Tea
€ 24,75 p.p.

Samenstelling is gelijk aan bovenstaande aangevuld met mini bolletjes belegd met
garnalensalade, haring en Serranoham en een glaasje champenoise bij binnenkomst.

Snoopy Tea
€  10,00 p.p.

frisdrank naar keuze
sandwiches met kaas en jam,

muffin, stuk fruit,
zakje chips en verrassing
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Bittergarnituren
en

andere hapjes
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Bittergarnituren
Adrichem’s exclusieve assortiment   schaal 60 stuks €     140,00
 Amuselepels met:
 Geitenkaas met honing en pijnboompitjes
 Tongfilet met zalm en dille
 Gegrilde coquilles met gedroogde Pomodori
 Mousseline van rivierkreeft
 Gerookte ganzenborst met eendenlevermousse
 Geroosterde lamsfilet op geconfijte knoflookaardappel
Warm:
 Scampi’s in knoflook tapenade
 Inktvis met wasabi-mayonaise
 Gegrilde tonijn met piri-pirisaus
 Tempura van shi-take

Adrichem’s Oriental evening schaal 30 stuks € 60,00
 Nigiri sushi’s (assortiment rijstschuitjes met topping
 van omelet, garnaal, tonijn en zalm)
 Maki sushi’s ( sushi rijstrol omwikkeld met gedroogd
 zeewier met daarin komkommer, tonijn, zalm of krab)

Adrichem’s Amsterdams assortiment schaal 30 stuks € 25,00
 Schaal met diverse kaas en worstsoorten aangevuld met
 een mix van warme hapjes

Adrichem’s party assortiment schaal 70 stuks € 70,00
 Stokbroodje met pesto, carpaccio en Parmezaanse kaas
 Gevuld ei met kerrie crème  en zalmkaviaar
 Wrapper gevuld met gerookte zalm en bieslookkaas
 Serano ham met meloenparel
 Soesjes gevuld met filet Americain
Warm :
 Liversticks, quiche Adrichem,
 pikante worstjes gehaktballetjes
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Hapjesbuffet
vanaf 20 personen à  €  13,50 p.p.

Ons hapjesbuffet is door de jaren heen zeer populair geworden. Het is een compleet
buffet, maar de hoeveelheden zijn zo afgestemd dat het geen complete maaltijd is.
Dit buffet is bij uitstek geschikt voor een receptie of feestavond

Het oud Hollands hapjesbuffet bestaat uit:
Kaassoesjes
Huzarensalade
Gerookte zalm/garnalenrolletjes
Met zalmmousse gevulde soesjes
Tomaatje gevuld met surimi
Hamcornetjes gevuld met monchou en bieslook
Gevulde eieren
Gerookte forel pate op komkommerbodempjes
Ardennerham met meloen
Paté trufffels

Warm:
 Minisaucijzenbroodjes
 Pittige gehaktballetjes
 Quiche Adrichem
 Gegratineerde mosselen

Versgebakken stokbrood
Room- en kruidenboter

Het is mogelijk om het buffet uit te breiden met creuses (oesters) à € 3,25 per stuk
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Italiaans/Spaans hapjesbuffet

Het Italiaans/Spaans hapjesbuffet bestaat uit: € 16,50
Zalm en tonijn tapa’s
Chorizo
Gemarineerde olijven
Aardappel tortilla
Mozzarella en gedroogde Pomodori spiesjes
Zoete pepers gevuld met roomkaas
Wrapper gevuld met cuacomole en gemarineerde zalm
Wrapper gevuld met piri-pirisaus en gerookte kipfilet
Ciabata met carpaccio
Serranoham met frisse meloen

Warm:
 Albongidas (Pikante gehaktballetjes)
 In knoflook gebakken scampi’s
 Gegratineerde mosselen
 Pikante worstjes

Ciabata en focacia brood met
Olijventapanade en knoflooktomatenpesto



15

Buffetten
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 Thema Buffetten

“Oer Hollandse avond op de Hoeve”
€ 14,50

Onze bediening loopt deze avond in boerenkiel compleet met rode zakdoek

Boerengroentensoep met vermicelli

Stamppotgerechten
Zuurkoolstamppot met rookworst

Boerenkoolstamppot met gehaktbal
Hutspot met casselerrib

Raasdonders met gekookte aardappelen, piccalilly en spek

Dessert
Brandende ijstaart met een

boerenmeisjes voor de dames en een
boerenjongens voor de heren
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BBQ  1     € 22,50
Sparerib
Kipsaté

Drumstick
Gemarineerde schouderkarbonade

4 soorten saus
Stokbrood

BBQ  2     € 22,50
Vegetarische spies

Sojaburger
Courgette
Portabella

4 soorten saus
Gepofte aardappel met bieslook crême frâiche

BBQ  Adrichem     € 26,50
Entrecote

Gemarineerde kippenpootjes
Pittige hamburgers

In zoete ketjap gemarineerde speklapjes
Runder-grillworsten
Gegrilde maïskolf
Aardappelwedges

Al onze barbecues worden geserveerd met een uitgebreid salade buffet
En uiteraard stokbrood, boter en kruidenboter

Wilt u een vurig en toch verfrissend dessert???
Een heerlijk geflambeerde ijstaart  € 4,25 p.p.
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Indisch Buffet
€ 19,50

Soto Ayam (Indische kippensoep met taugé, prei en ei)

warme gerechten
Bami goreng
Witte rijst
Nasi goreng
Saté (kip)

Gestoofd rundvlees in curry
Varkensvlees in ketjapsaus

Foe yong hai
Ayam sweet and sour (kipfilet in zoetzure saus)

Sambal telor (eiergerecht)
Sajoer lodeh (warme groenten)

Bijgerechten
Kroepoek

Komkommersalade
Sambal oelek

Sambal badjak
Ketjap manis

dessertbuffet
Vers fruitsalade

Spekkoek
Diverse vlaaien
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Caribisch Buffet
€ 21,50

Soep
Sopa de frijol negro (pikantebonensoep)

Koude gerechten
Ensalada de pescado (vissalade)

Chimichanga’s (wrapper gevuld met kip en salade)
Aguate con camarones (avocado met gemarineerde garnalen)
Chorizo (pittig gekruide worst met salade van bonen en maïs)

Ensalada de Tonino (tonijnsalade)
Guacamole (pikante avocado dip met taco’s)

Tortilla chips

Warme gerechten
Albondigas (pikante gehaktballetjes)

Caribean rice (gekruide rijst)
Tilapiafilet in curry-cocos

Chili con carne (bruine bonen in gehaktsaus)
Pechugas en nogada (kip in walnotensaus)

Fajitas (reepjes gekruid vlees met paprika en ui)
Pescado frito (gebakken visschotel met mosterdsaus)

Bijgerechten
Olijven

Papadums (linzenkroepoek)
Tapanade

Diverse broodsoorten
Boter en kruidenboter

Dessertbuffet
Diverse mousses, slagroom, vers fruitsalade en ijstaart
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Italiaans Buffet
€ 22,50

Minestronesoep

koude gerechten
In pesto gemarineerde carpaccio

Vitello tonato (kalfsgebraad met tonijnsaus)
Coppaham met in chianti gemarineerde watermeloen

Salami met gemarineerde olijven
Parma ham met gedroogde tomaatjes

salades
Pennesalade met Gorgonzola

Farfalesalade met tonijn, olijven en tomaat
Fetasalade met tomaat, ui en komkommer

warme gerechten
lasagna Bolognese

Pizzapunten
Kalfsragout met funghi’s
Penne in pestoroomsaus

dessertbuffet
Diverse bavaroise
vers fruitsalade
Omelet Visuvius

Tiramisu
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Buffet Royale
€ 26,00

Lichtgebonden bospaddestoelensoep

koude gerechten
gestoomde zalmforel

tonijn in Chinese vijfkruiden en oestersaus
gerookte zalm met kappertjes en rode uien

pomodori gevuld met krabsalade
gevulde eieren met kerrycrème

gerookte en rauwe ham met twee soorten meloen
fricandeau met tonijnsaus

gerookte ribeye met ananas

salades
waldorfsalade met druiven en walnoten

Griekse salade met feta kaas
Nicoisesalade met tonijn

Italiaanse pasta salade met pesto verde

warme gerechten
in knoflook gebakken scampi’s

kalkoen met cajunkruiden
Stukjes zalm in dragonsaus

Kipsaté
Kruidige rijst

Diverse soorten brood, boter kruidenboter en

Olijventapanade

Dessert
Omelet Syberienne gepresenteerd met vuurwerk

en tekst als u dit wenst
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Buffet Exquise
€ 37,50

voorgerecht
Bospaddestoelenbouillon

koude gerechten
Zeeuwse oesters

Gepocheerde zalm met gemarineerde zalm
Gerookte IJsselmeerpaling

 Avocado met Hollandse garnalen
Kreeft in  Champagne gelei

Serano ham met gedroogde pomodori
Marbré van eendenlever  gerookte ganzenborst

salades
Chili krabsalade met avocado

gerookte heilbotsalade met geroosterd sesamzaad
waldorfsalade met druiven en walnoten

Griekse salade met feta

warme gerechten
in knoflook gebakken gamba’s

Visragout met coquille
Boeuf stroganoff

warme beenham met mosterdsaus
Rissotto, Pennepasta met shi-take

dessertbuffet
Hollandse kaassoorten

Vers fruitsalade
diverse bavaroises

Soesjestoren
Omelette Syberienne
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Vorkjesdiner of amusediner
Zeer geschikt voor een feestavond waar ook gedineerd c.q luxe gehapt word.
Staand of zittend even praten en weer verder wandelen, een avond die losjes en
amicale zal verlopen.
Om ca elk halfuur word er door ons  klein  gerecht geserveerd.
Hier enkele voorbeelden;

rauwe tonijn met oestersaus, wasabi-dip en bosui. €  3,50
Gerookte zalm gevuld met crabchunk salade €  3,50
Gebakken Coquille in sinaasappel-rosepeperjus €  4,50
Gewokte asperges met gerookte maïskuiken €  3,50
mini Rivierkreeftensoep €  3,50
eendenleverterrine met appelgelei en briochebrood €  6,50
ossenhaas in rode portsaus €  8,50
Wrapper met bieslookkaas en gravadlachs €  3,50
Pangasiusfilet met druivensaus €  3,50
Clubsandwiches met Old Amsterdam en  blauwe Brie €  3,50
Peer met gorgonzola en port gegratineerd €  4,50
Witte chocolade mouse met pure chocoschots €  2,50
Vanilleijs truffel met caramelsaus €  2,50
Tiramisu met kahlua €  2,50
Kletskop met notenijs €  2,50
Chocoladedobbelsteen met vanilleijs €  2,50

Dit zijn enkele voorbeelden u kunt ook uw eigen wensen kenbaar maken.
Let wel op pas na ca 8 gerechten is dit een vullende maaltijd.
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Menu du Chef “Bert”
€ 18,50

voorgerecht
Cocktail van grapefruit en crabchunks met wiskysaus

 en gerookte zalm-wrapper

hoofdgerecht
Een combinatie van ossenhaas en kalkoenfilet

in bieslooksaus geserveerd
begeleid met diverse verse groenten

en aardappelgarnituur

nagerecht
Drie ijstruffels op een spiegel van koffie en karamel

Menu Adrichem
€ 18,50

voorgerecht

                            gerookte Ardenner- en Serrano ham met frisse meloen

hoofdgerecht
Gebakken pangasiusfilet met een witte wijnsaus en muskaatdruiven

geserveerd met diverse verse groenten
en aardappelgarnituur

nagerecht
bitterkoekjesbavariose en Amaretto-ijsparfait
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Menu Gasthoeve
€ 22,50

voorgerecht
Shasimi van tonijn en verse zalm met kikkoman en wasabi

hoofdgerecht
gebakken varkenshaasmedaillons in gorgonzolasaus,

gewokte groenten
en twee soorten aardappelgarnituur

nagerecht
  appeltaartje met kaneelijs en calvadosroom

Menu Aagtendijk
€ 25,50

voorgerecht
Diverse bereidingen zalm, zoals mousse, tartaar en paté

soep
Irish coffee van krachtige wild bouillon

met licht gepeperde room

hoofdgerecht
Ossenhaas tournedos

geserveerd met een romige shi-take saus
gewokte groenten

en twee soorten aardappelgarnituur

nagerecht
Chocolade dessert met gebak, ijs,  marsepein en

witte chocolademousse

alle menu’s zijn uit te breiden met een amuse of een spoom, waar wij € 2,75 per
persoon voor in rekening brengen.
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Menu Graaf Floris
€ 28,50

voorgerecht
flinterdun gesneden Serranoham

met zongedroogde tomaatjes

tussengerecht
Cappuccino van mosterdsoep met een sesamkoekje

tussengerecht
zalmmoot op een bed van papperdelle

met een saus van kruidenkaas begeleid

hoofdgerecht
hertenrugfilet in jâgermeistersaus,

met gestoofde groene kool en gestoofde gieserwildeman
nagerecht

vanille-parfait met een amandelsaus
in een krokante kaneelwafel verpakt

en frisse vruchtensmoohtie
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Menu Kasteel Adrichem
€ 32,50

voorgerecht
Diverse proeverijen van vis en vlees

Deze kunnen wij presenteren op een buffet of op etagères op tafel

Tussengerecht
 Gebakken coquille op een crème van oesterzwammen en dille

tussengerecht
Verfrissend intermezzo met champagne en sinaasappel

hoofdgerecht
Lamsrugfilet in een honing- rode wijnsaus

met gewokte groenten en passend garnituur

nagerecht
Grand dessert

Diverse creaties van zoetigheden
Zoals bavaroise, ijs, soesjes, fruit en gebak gepresenteerd

op buffet of op tafel
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Ter informatie (Catering)
producten Het kan ons overkomen dat de seizoensverse producten van uw keuze niet aangeleverd worden.
                              Wij nemen de zorg op ons een gelijkwaardig alternatief te kunnen bieden.

hygiëne Met de wet als steun in de rug, is ons er alles aan gelegen dat u de producten op een hygiënisch
                              verantwoorde wijze van ons ontvangt. Tijdens de productie wordt hier al rekening mee gehouden.
                              Wij bezorgen onze culinaire producten in gekoelde containers.

transport De kosten hiervan zijn afhankelijk van de afstand en de hoeveelheid die wij voor u vervoeren.
                              Onze producten, materialen en medewerkers zijn overigens verzekerd tijdens transport.

bloemen In een bloemengebied is een keur aan decoratie mogelijk. Natuurlijk adviseren wij u graag.

menukaarten Menukaarten kunnen, net als tafelkaartjes, door ons verzorgd worden.

mastiek Mastiek is de huur van alle voorkomende benodigdheden bij een totale verzorging van uw
                             ontvangst. Wij confronteren u derhalve niet met kosten van breuk en schoonmaak.

diëten Allerlei diëten behoren tot de mogelijkheden en ook vegetarische menu's. Is het voor u niet
                              mogelijk dit vooraf te inventariseren? Op de dag zelf kunt u dit nog met ter plaatse overleggen.

menu U heeft een uitstekende keuze gemaakt, wij nemen desondanks voor ieder gerecht een alternatief
                   mee. U kunt op deze wijze alle gasten tot op het laatste moment tevreden stellen.

prijzen Staan vermeld in euro's exclusief BTW. Prijzen kunnen eventueel wijzigen, naar omstandigheden.

voorschot Wij ontvangen graag in overleg met u een voorschot. Dit bedrag wordt vervolgens, in mindering
                              gebracht op de eindfactuur.

factuur Wordt gemaakt op basis van een nacalculatie. Wij sturen u de factuur toe.
                              Houdt u rekening met de betalingstermijn van 14 dagen.

verzekering Adrichem Partycentrum heeft als extra service een verzekering gevonden welke u tegen
                              bepaalde calamiteiten indekt. Indien u geïnteresseerd bent sturen wij u de informatie graag toe.

aantallen Het aantal gasten dat 4 werkdagen voor de uitvoering bij ons bekend is, geldt als minimum aantal voor
                              de factuur.

kosten Alle mogelijke kosten die uit een catering situatie kunnen ontstaan worden door Party Catering

locatie                Adrichem bij onze opdrachtgever in rekening gebracht. Bijvoorbeeld een commissie
                               over het F & B bedrag naar de verhuurder. Dit percentage wisselt per locatie.

Verhuur De losse verhuur van alle materialen is inclusief schoonmaakkosten. Breuk en extra schoon
                              maakkosten worden wel in rekening gebracht.

voorwaarden Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn van toepassing de Uniforme voorwaarden Hore-
                   ca.Deze zijn gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel
                              en Fabrieken te 's-Gravenhage. Op uw verzoek sturen wij u deze graag toe.
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Routebeschrijving

Bankgegevens
Rabobank 342 30 92 34

Kamer van Koophandel
Amsterdam, 37100820

BTW-nummer
NL1192.18.392.B01

Vanuit de richting Alkmaar via de A9 naar Beverwijk.
Afslag naar A22 nemen en vlak voor de Velsertunnel
rechts de A9 verlaten (Beverwijk 2), bij de stoplichten
links over de snelweg heen en bij de stoplichten recht-
door. Bij de volgende stoplichten links (tunnel) en ver-
volgens naar rechts. U bent dan al op de Spoorsingel.
Vanaf hier volgt u de bordjes “camping Adrichem”
Spoorsingel volgen en vóór de sportvelden links
de Sint Aagtendijk oprijden. Aan het einde naar bene-
den: Adrichemlaan

Vanuit de richting Amsterdam via de A9 richting
Beverwijk. Eerste afslag Beverwijk (A22) aanhouden en
door de Velsertunnel rijden. Direct na de Velsertunnel
rechts de snelweg verlaten en gelijk links aanhouden
(volg de borden bazaar) bij de stoplichten links. Bij de
volgende stoplichten weer links (tunnel) en vervolgens
naar rechts. U bent dan al op de Spoorsingel. Vanaf
hier volgt u de bordjes “camping Adrichem” Spoorsin-
gel volgen en vóór de sportvelden links de Sint Aagten-
dijk oprijden. Aan het einde naar beneden: Adrichem-
laan
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