
IETS TE VIEREN/ZAKELIJK EVENEMENT? 

Je hebt de leuke maar lastige taak om iets te organiseren voor een groep. Wĳ 
willen je hier graag bĳ helpen. Café de Kade en/of Café Kaatje biedt verschillen-
de opties. Doordat wĳ twee zaken met elkaar kunnen combineren zĳn wĳ zeer 
exibel met onze capaciteit en mogelĳkheden. Ook willen we je er graag op 
wĳzen dat Café Kaatje ook te huur is voor privé evenementen.

HieHieronder al een indicatie van de mogelĳkheden, wĳ werken graag voor u een 
op maat gemaakte offerte uit.  

Een evenement bestaat uit verschillende onderdelen. Een drankje en misschien 
een klein hapje eten of juist een (walking-)diner 

DRANK  

WELKOMSTDRANKJE 

Een Een feestelĳk glas cava, een huisaperitief of een heerlĳke cocktail, bereid door 
onze cocktailshakers

- Glas Cava:   €5,50 p.p.
- Huis aperitief:   €6,50 p.p. 
- Welkomst cocktail:  €8,50 p.p.

OVERIGE DRANKEN

Voor de overige dranken zĳn er twee opties:

1.1. Basis van nacalculatie
Je kunt ervoor kiezen om je gasten te laten drinken op basis van nacalculatie. 
Dit houdt in dat wat je gasten drinken, direct wordt aangeslagen en achteraf 
door jou wordt betaald. Wĳ kunnen in overleg bepalen welke dranken wel en 
niet geschonken worden. 

2. Drankenarrangement
Je kunt er ook Je kunt er ook voor kiezen om van tevoren exact te weten wat je moet beta-
len, dan kies je voor een drankenarrangement. 



WAT WORDT ER AAN JOUW GASTEN GESCHONKEN TIJDENS HET 
DRANKENARRANGEMENT:

o Huiswĳnen (wit/rood/rosé)
o Brand pilsener van de tap
o Alcoholvrĳ pilsener 
o Oud bruin
oo Koffies en thee
o Alle gebruikelĳke frisdranken

Prĳs drankenarrangement:  Vanaf €14,50 p.p.
Drankarrangement prĳzen zĳn afhankelĳk van de tĳdsduur van uw evenement. 

Het drankenarrangement is eventueel uit te breiden met cocktails, gin tonics en 
alle overige dranken naar wens. Hiervoor wordt een supplementprĳs in 
rekening gebracht.

ETEN ETEN 

VOOR BIJ DE BORREL:

Bĳ binnenkomst zorgen wĳ dat er al het een en ander op de tafels staat 
bĳvoorbeeld:

1. Standaard Tafelgarnituren:   €2,50 p.p.
brood met dips/olĳfjes/notenmix

2. Uitgebreide tafelgarnituren:   €4,50 p.p.
bbrood met dips / kazen / vleeswaren / notenmix / olĳven

DE KLASSIEKERS:

3. Bitterballen:      €8,50
8 bourgondische bitterballen met mosterd en mayo 

4. Minisnacks:      €7,50 
8 verschillende snacks met bĳpassende sauzen 



FINGERFOODS:

Je kunt jouw gasten ook een uitgebreider assortiment aanbieden. Deze 
worden gepresenteerd op kleine bordjes, zodat ze staand eenvoudig te eten 
zĳn. Prachtig geserveerd in kleine glaasjes/bordjes: 

SALMON & SHRIMPS
Gerookte zalm met roze garnaaltjes en limoencrème 

CLASSIC CLASSIC CARPACCIO
Rundercarpaccio, parmezaan, sla, pĳnboompitten en truffelmayo. 

INSALATA CAPRESE
Tomaat, buffelmozzarella, aceto en kruidenolie

VITELLO TONNATO
Kalfsrosbief, tonĳnmayonaise en kappertjes

BRUSSCHETTA 
TToast met tomaat, olĳfolie, basilicum, knoook

FLAMMKUCHEN
Met crispy bacon, kaasmengsel en gekarameliseerde ui

SOEPJE
Seizoenssoep

TRUFFELPASTA 
Linguine, truffelsaus, bospaddensotelen en parmezaan 

FRIETJE MFRIETJE MAYO
Een allemansvriend

BEEF TATAKI 
Sashimi van rund in oosterse marinade met zoetzure groentes 

o Prĳs ngerfood arrangement   €12,50 p.p. (voor 5 stuks)



DINER:

Wil je liever een volledig diner, dan kan dat natuurlĳk ook. Kĳk eens rustig naar 
onze menukaart en dan kunnen wĳ voor u een meerder gangen diner 
organiseren of een walking diner. 

WWĳ hopen zo al veel informatie gegeven te hebben, schroom niet om een 
mailtje sturen naar info@cafedekade.nl / info@cafekaatjeroermond.nl. Mocht je 
toch nog graag wat anders willen of heb je zelf een leuk idee, geef dit aan. Wĳ 
maken met alle liefde een offerte op maat of een afspraak met jou om het 
met een drankje te bespreken. 

Cafe de Kade 
Roerkade 13
6041 6041 KZ Roermond
0475 - 63 53 66

Cafe Kaatje
Roerkade 12
6041 KZ Roermond
0475 - 21 07 45


