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Restaurant Brasserie Fleurie beschikt over diverse mogelijkheden om uw receptie of feest te organiseren. 
Vraag naar de beschikbaarheid en mogelijkheden bij een van onze medewerkers.  
 
Drank- arrangementen   

Deze arrangementen bevatten onbeperkt drankconsumpties, exclusief buitenlands gedestilleerd. 
 Arrangement 2 uur € 14,75 p.p. 
 Arrangement 3 uur € 18,00 p.p. 
 Arrangement 4 uur € 21,75 p.p. 

Afkoop buitenlands gedestilleerd 4uur  € 3,75 p.p. 
Desgewenst kan het arrangement in overleg aangepast of uitgebreid worden. 

 
Arrangement ‘’Anna’’ 2uur (vanaf 20 pers.) 
 Onbeperkt drankconsumpties, exclusief buitenlands gedestilleerd 
 1x koude hapjes naar keuze 
 2x warme hapjes naar keuze 

€ 15,75 p.p. 
Desgewenst kan het arrangement in overleg aangepast of uitgebreid worden. 

 
Arrangement ‘’Louise’’ 2uur (vanaf 20 pers.) 
 Onbeperkt drankconsumpties, exclusief buitenlands gedestilleerd 
 1x luxe koude hapjes naar keuze 
 2x warme hapjes naar keuze 

€ 17,75 p.p. 
Desgewenst kan het arrangement in overleg aangepast of uitgebreid worden. 

 
Arrangement ‘’Driesprong’’ 4,5 uur (vanaf 20 pers.) 
 Ontvangst met  prosecco of koffie/thee 
 Petit Four 

Nootjes 
 Jonge & Oude kazen 

Ham & Worst soorten 
 Bittergarnituur 
 Mini Loempia 
 Bitterballen 

Onbeperkt drankconsumpties, exclusief buitenlands gedestilleerd 
€ 25,75 p.p. 

Desgewenst kan het arrangement in overleg aangepast of uitgebreid worden. 
 
Arrangement ‘’Fleurie’’ 4,5 uur (vanaf 20 pers.) 
 Ontvangst met  prosecco of koffie/thee 
 Macarons & bonbons 

Nootjes, Olijven & Zongedroogde tomaatjes en nacho chips 
 Luxe Toast met paté, krab, filet en tonijn 

Crostini’s met carpaccio, brie, ham en zalm 
 Bittergarnituur 
 Tempura Garnaal 
 Bitterballen 

Onbeperkt drankconsumpties, exclusief buitenlands gedestilleerd 
€ 29,75 p.p. 

Desgewenst kan het arrangement in overleg aangepast of uitgebreid worden. 
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Hapjes Buffet ‘’Fleurie’’   4uur                   (vanaf 20 pers.) 
Ontvangst met prosecco 
Luxe ham en worst plateau 
Diverse broodsoorten | Roomboter | tappenade 
Buffelmozzarella | tomaat | parmaham | pesto 
Kip Ceasar | Romeinse sla | parmezaanse kaas | croutons | ei  
Zalmtartaar | sojadressing | limoenmayonaise  
Oosterse ossenhaasspiesjes 
Gamba’s | knoflookolie | pepers  
Mini Beefburger | ei | bacon | cheddar | tomaat | ketchup  
Zoet | chocolademousse | parfait | tiramisu | crème brulee 
Luxe kaasbuffet | rode port | kletzenbrood | noten & zuidvruchten | stroop 
Onbeperkt drankconsumpties, exclusief buitenlands gedestilleerd 

€ 39,75 p.p. 
Desgewenst kan het arrangement in overleg aangepast of uitgebreid worden. 

 
 

Ontvangst  (vanaf 20 pers.) 
 Koffie & Thee € 2,00 p.p. 
 Gesorteerd gebak € 3,00 p.p. 

Friandises € 2,00 p.p. 
Macarons € 2,00 p.p. 
Candybox                € 2,50 p.p. 

 Petit Four € 2,25 p.p. 
 Champagne € 8,50 p.p. 
 Kirr € 5,00 p.p. 
 
Hapjes (i.c.m. arrangement)     Koud: 
 Diverse Kaassoorten   € 0,75 p.p. 
 Diverse soorten worst   € 0,75 p.p. 
 Kaas & Worst   € 0,75 p.p. 
 Crostini’s met carpaccio, brie, ham en zalm   € 2,00 p.p. 
 Toast met paté, krab, filet en tonijn   € 1,75 p.p. 
 Tortilla met roomkaas en ham   € 2,25 p.p. 
 Tortilla met crème fraiche en zalm   € 2,25 p.p. 
 Tortilla met geitenkaas   € 2,25 p.p. 
 Olijven, zongedr. tomaat en gev. paprika   € 1,25 p.p. 

Kaasstengel omwikkeld met Serranoham   € 1,75 p.p. 
Zalmmousse   € 2,75 p.p. 
Eenden rilette   € 2,75 p.p. 

    
 Warm:    
 Tempura garnalen   € 1,75 p.p. 
 Kipspies met kerrie   € 1,75 p.p. 
 Loempia’s   € 1,00 p.p. 
 Worstenbrood   € 2,25 p.p. 
 Mini saucijzenbroodjes   € 1,50 p.p. 
 Saté met stokbrood   € 4,75 p.p. 
 Gehaktballetjes   € 0,75 p.p. 
 Bitterballen   € 0,75 p.p. 
 Bittergarnituur   € 0,75 p.p. 
 Puntzak Friet   € 2,25 p.p. 

Pizza punt   € 2,50 p.p. 
  


