Geachte mevrouw/ meneer,

Hartelijk dank voor uw interesse voor “De Pyramide van Austerlitz”.
Hierbij treft u een greep uit ons brede assortiment van arrangementen aan. Wij kunnen u
arrangementen aanbieden voor diverse gelegenheden zoals voor een familiedag, reünie,
bedrijfsuitje, bruiloft of gewoon een gezellige dag/avond.









High tea
Brunch
Lunch
Buffetten
Feestavonden
Barbecue arrangementen
Recepties
Koffietafels

Al deze arrangementen zijn richtlijnen, ze kunnen geheel naar uw wensen worden aangepast.
Tevens is het mogelijk het lunapark in uw dag te betrekken.
Het minimale aantal personen voor het geven van feesten en partijen
ligt rond de 30 (min. 25 volwassenen).
Zoals u ziet heeft “De Pyramide van Austerlitz” vele mogelijkheden. Belt u gerust voor
informatie met 0343 491421 of kijk op onze internetsite www.pyramidevanausterlitz.nl.

Met vriendelijke groet,
De Pyramide van Austerlitz

Antwan van der Aa

N.B. de prijzen zijn per persoon en gelden voor het jaar 2020.

High Tea

Bij onze High Tea verdelen we de middag in twee delen. Meestal begint de High Tea om
13.00 uur. U kunt uw gasten dan ontvangen met thee en koffie, voor de kinderen is er
natuurlijk altijd wel iets anders. Voor het eerste gedeelte presenteren wij u dan een “zoet”
buffet en hierop kunt u het volgende vinden:






Warme apfelstrudel
Diverse soorten gebak
Muffins
Bonbons
Schaal met koekjes

Het tweede deel van de middag, meestal vanaf ongeveer 15.00 uur, gaan we over op het
hartige gedeelte. Wij schenken u dan onbeperkt diverse drankjes naar keuze (exclusief
buitenlands gedestilleerd).
Hierop vindt u het volgende:








Soep
Kaasplateau met toast en stokbrood
Kruidenboter
Sandwiches met gerookte zalm
Sandwiches met kaas
Sandwiches met ham
Op tafel staan diverse soorten nootjes

We besluiten deze High Tea om 17.00 uur en kunnen dit u aanbieden voor € 33,50.
Voor kinderen rekenen wij € 16,75

Bovengenoemde prijzen zijn per persoon en berekend vanaf 30 personen. Geldig voor het jaar 2020.

Brunch buffet

Uw gasten zullen tijdens deze brunch onbeperkt worden voorzien van koffie, thee, melk en
karnemelk. De overige dranken zullen berekend worden volgens nacalculatie of door middel
van consumptie munten. Op dit buffet kunt u het volgende aantreffen:










Soep van de dag
Boeren omelet
Kroketten
Rundvleessalade
Diverse zoetwaren en boter
3 verschillende soorten vleeswaren
2 verschillende soorten kaas
Rijk gevulde broodmand met wit en bruinbrood, witte bolletjes en krentenbollen
Fruitmand

Voor dit buffet rekenen wij € 26,50. Voor kinderen rekenen wij € 13,25 .

Bovengenoemde prijzen zijn per persoon en berekend vanaf 30 personen. Geldig voor het jaar 2020.

Lunch buffet

Uw gasten zullen tijdens deze lunch onbeperkt worden voorzien van koffie, thee, melk en
karnemelk. De overige dranken zullen berekend worden volgens nacalculatie of door middel
van consumptie munten. Op dit buffet kunt u het volgende aantreffen:











Soep van der dag
Stokjes saté met pindasaus
Kroketten
Cognac beenham met champignons en ui
Rundvleessalade
Diverse zoetwaren en boter
3 verschillende soorten vleeswaren
2 verschillende soorten kaas
Rijk gevulde broodmand met wit en bruinbrood, witte bolletjes en krentenbollen
Fruitmand

Voor dit buffet rekenen wij € 31,50. Voor kinderen rekenen wij € 15,75 en natuurlijk hebben
we voor de kinderen indien gewenst ook een bordje friet met mayonaise.

Bovengenoemde prijzen zijn per persoon en berekend vanaf 30 personen. Geldig voor het jaar 2020.

Buffet Napoleon

Bij dit arrangement gaan wij uit van een tijdsduur van 4 uur, wij schenken u dan onbeperkt
diverse drankjes naar keuze (exclusief buitenlands gedestilleerd). Uw gasten zullen worden
ontvangen met koffie of thee met gebak. U kunt ook kiezen voor een welkomstcocktail of een
Kirr-royal. Daarna zal op een nader te bepalen tijdstip het buffet gepresenteerd worden hier
zult u het volgende aantreffen:
















Patat frites
Zalm met broccoli in roomsaus
Runderstoofpot
Varkenshaasmedaillons in champignonroomsaus
Gehaktballetjes
Kipspiesjes
Beenham
Pastasalade
Tonijnsalade
Rundvleessalade
Rauwkost
Knoflook, cocktail, zigeuner en pindasaus
Stokbrood
Boter en kruidenboter

De avond zal worden besloten met koffie of thee met bonbons. Dit arrangement op basis van
een tijdsduur van 4 uur kunnen wij u aanbieden voor € 43,50.
Voor kinderen rekenen wij € 21,75

U kunt dit buffet ook nog uitbereiden met het dessertbuffet.

Bovengenoemde prijzen zijn per persoon en berekend vanaf 30 personen. Geldig voor het jaar 2020.

Buffet de Marmont

Bij dit arrangement gaan wij uit van een tijdsduur van 4 uur, wij schenken u dan onbeperkt
diverse drankjes naar keuze (exclusief buitenlands gedestilleerd), Uw gasten zullen worden
ontvangen met koffie of thee met gebak. U kunt ook kiezen voor een welkomstcocktail of een
Kirr-royal. Daarna zal op een nader te bepalen tijdstip het buffet gepresenteerd worden hier
zult u het volgende aantreffen:















Patat frites
Beenham
Kipsaté
Runderstoofpot
Kipkluifjes
Gekruide karbonades
Zalm met broccoli in roomsaus
Aardappelsalade
Rundvleessalade
Rauwkost
Knoflook, cocktail, zigeuner en pindasaus
Stokbrood
Boter en kruidenboter

De avond zal worden besloten met koffie of thee met bonbons. Dit arrangement op basis van
een tijdsduur van 4 uur kunnen wij u aanbieden voor € 42,00.
Voor kinderen rekenen wij € 21,00.

U kunt dit buffet ook nog uitbereiden met het dessertbuffet.

Bovengenoemde prijzen zijn per persoon en berekend vanaf 30 personen. Geldig voor het jaar 2020.

Buffet de Pyramide

Bij dit arrangement gaan wij uit van een tijdsduur van 4 uur, wij schenken u dan onbeperkt
diverse drankjes naar keuze (exclusief buitenlands gedestilleerd), Uw gasten zullen worden
ontvangen met koffie of thee met gebak. U kunt ook kiezen voor een welkomstcocktail of een
Kirr-royal. Daarna zal op een nader te bepalen tijdstip het buffet gepresenteerd worden hier
zult u het volgende aantreffen:













Patat frites
Spare-ribs
Kipsaté
Gekruide karbonades
Visstoofpot
Kip in exotische saus
Aardappelsalade
Rundvleessalade
Rauwkost
Knoflook, cocktail, zigeuner en pindasaus
Stokbrood
Boter en kruidenboter

De avond zal worden besloten met koffie of thee met bonbons. Dit arrangement op basis van
een tijdsduur van 4 uur kunnen wij u aanbieden voor € 40,00.
Voor kinderen rekenen wij € 20,00.

U kunt dit buffet ook nog uitbereiden met het dessertbuffet.

Bovengenoemde prijzen zijn per persoon en berekend vanaf 30 personen. Geldig voor het jaar 2020.

Desserts

Indien u bij een van onze arrangementen een dessert wenst te gebruiken kunnen wij u
hiervoor de volgende mogelijkheden aanbieden:

Dessert buffet:






Apfelstrudel met vanillesaus
2 soorten ijs
Slagroom
Bavarois
Vers fruit

Dit buffet bieden wij u aan voor € 14,75 per persoon

Of wij verrassen u met een feestelijke omelet sibirien
Dit bieden wij u aan voor € 8,50 per persoon

Ook beschikken wij over een ijskar met 3 soorten ijs.
Deze bieden wij u aan voor € 3,75 per persoon.

Al deze desserts zijn uitsluitend in combinatie met een van onze buffetten.

Feestavond arrangement

Uw gasten worden ontvangen met koffie/thee met gebak.
Dit kan eventueel vervangen worden door een welkomstdrankje.
Uw gasten kunnen de gehele avond onbeperkt drinken, exclusief buitenlands gedestilleerd.
Tijdens deze avond zullen de tafels voorzien worden van een borrelmix.
Gedurende de gehele avond zullen uw gasten voorzien worden van een bittergarnituur.
Deze bestaat uit:

* gemengd koud
* gemengd warm

De feestavond wordt afgesloten met koffie/thee
Dit arrangement kunnen wij u aanbieden voor € 29,50 per persoon op basis van een tijdsduur
van 4 uur.

Bovengenoemde prijzen zijn per persoon en berekend vanaf 30 personen. Geldig voor het jaar 2020.

Feestavond “hapjesbuffet”

Uw gasten zullen worden ontvangen met koffie / thee met gebak. Ook is er de mogelijkheid
voor een welkoms cocktail of Kirr-royal. Na de koffie zullen de tafels worden voorzien van
een borrelmix. Wij schenken u dan onbeperkt diverse drankjes naar keuze (exclusief
buitenlands gedestilleerd), Tijdens de borrel zal er geregeld een warm bittergarnituur
rondgaan. Verder richten wij een zogenaamd “hapjesbuffet” in en daar zult u het volgende
tegenkomen:










Diverse soorten Franse kazen
filet-american
4 soorten salades
haring met uitjes
gehakt balletjes
kipvleugeltjes
stokjes saté met pindasaus
boter en kruidenboter
stokbrood en toast

Dit “hapjesbuffet” kunnen wij u aanbieden voor € 35,50 per persoon dit is op basis van een
tijdsduur van 4 uur.

Bovengenoemde prijzen zijn per persoon en berekend vanaf 30 personen. Geldig voor het jaar 2020.

Barbecue Standaard

Bij dit arrangement gaan wij uit van een tijdsduur van 4 uur, wij schenken u dan onbeperkt
diverse drankjes naar keuze (exclusief buitenlands gedestilleerd),

Het standaard BBQ arrangement bestaat uit enkele bijgerechten en 5 soorten vlees.
De bijgerechten zijn:







2 soorten salades
Rauwkostsalade
Verschillende koude sauzen
Warme satésaus
Stokbrood, boter en kruidenboter
Patat frites

De 5 soorten vlees zijn:






Gemarineerde karbonades
Hamburgers
Varkenssaté
B.b.q. worstjes
Gemarineerde kipfilet

De prijs per persoon voor de standaard b.b.q. bedraagt € 38,50.
Voor kinderen rekenen wij € 19,25.

Bovengenoemde prijzen zijn per persoon en berekend vanaf 30 personen. Geldig voor het jaar 2020.

Barbecue de Luxe

Bij dit arrangement gaan wij uit van een tijdsduur van 4 uur, wij schenken u dan onbeperkt
diverse drankjes naar keuze (exclusief buitenlands gedestilleerd).

De BBQ de Luxe bestaat uit enkele bijgerechten en 5 soorten vlees en 1 visgerecht.
De bijgerechten zijn:







2 verschillende soorten rauwkost
2 verschillende salades afgegarneerd met diverse heerlijkheden
Verschillende koude sauzen
Warme satésaus
Stokbrood, boter en kruidenboter
Patat frites

De 5 soorten vlees en het visgerecht zijn:






Zalmfilet
Provencaalse rib-eye steaks
Runder hamburgers
Lams koteletten
Suflaki kip filet

De prijs per persoon voor de b.b.q. de luxe bedraagt € 43,50.
Voor kinderen rekenen wij € 21,75.

Bovengenoemde prijzen zijn per persoon en berekend vanaf 30 personen. Geldig voor het jaar 2020.

Barbecue Grand de Luxe

Bij dit arrangement gaan wij uit van een tijdsduur van 4 uur, wij schenken u dan onbeperkt
diverse drankjes naar keuze (exclusief buitenlands gedestilleerd),

De BBQ Grand de Luxe bestaat uit enkele bijgerechten en 4 soorten vlees en 2 visgerechten.
De bijgerechten zijn:







2 soorten rauwkost
3 verschillende salades afgegarneerd met diverse heerlijkheden
Diverse koude sauzen
Warme satésaus
Stokbrood met boter en kruidenboter
Patat frites

De 6 soorten vlees en het visgerecht zijn:







Gamba’s met verse koriander en limoen
Zalmfilet
Provençaalse rib-eye steaks
Varkenshaas saté
Runder hamburgers
Suflaki kipfilet

De prijs per persoon voor de b.b.q. grand de luxe bedraagt € 46,00.
Voor kinderen rekenen wij € 23,00.

Bovengenoemde prijzen zijn per persoon en berekend vanaf 30 personen. Geldig voor het jaar 2020.

Koffietafel

Bij “De Pyramide van Austerlitz” heeft u ook de mogelijkheid om te genieten van
verschillende arrangementen. Naast de Standard koffietafel, kunt u het geheel naar eigen wens
aanpassen door de uitbereidingen.

Koffietafel Standaard







€ 13,95

Bruin, witbrood en witte bolletjes
4 soorten vleeswaren
2 soortenkaas
diverse zoetwaren
koffie en thee
melk en karnemelk

Uitbereidingen








Rundvleessalade
Champignon / kalfsvlees pasteitje
Soep van de dag met stokbrood
Div. harde broodjes, krentenbollen en croissants
Van Dobben kroket
Rundvlees kroket
Fruitmand

€ 3, =
€ 3, =
€ 3,50
€ 2,75
€ 2,00
€ 1,50
€ 1,50

KOFFIE MET GEBAK
1x koffie met gesorteerd gebak

€ 4,75

Gesorteerd gebak met onbeperkt koffie en thee (duur 1,5 uur)

€ 7,25

(duur van de koffietafel, 2 uur)
Bovengenoemde prijzen zijn per persoon en berekend vanaf 30 personen. Geldig voor het jaar 2020.

Receptie

Heeft u iets te vieren en wilt u een receptie organiseren dan heeft De Pyramide voor u een
arrangement samengesteld. De tijdsduur van dit arrangement is 2,5 uur.

Uw gasten worden ontvangen met koffie/thee en gebak.
Dit kan eventueel vervangen worden door een welkomstdrankje.
Uw gasten kunnen de gehele receptie onbeperkt drinken, exclusief buitenlands gedestilleerd.
Tijdens deze receptie zullen de tafels voorzien worden van een borrelmix.
Gedurende de gehele receptie zullen uw gasten voorzien worden van een bittergarnituur.
Deze bestaat uit:

* gemengd koud
* gemengd warm

De prijs voor dit geheel verzorgde arrangement bedraagt € 22,75 per persoon.

Bovengenoemde prijzen zijn per persoon en berekend vanaf 30 personen. Geldig voor het jaar 2020.

