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Welkom bij Crabbehoeve!
Hartelijk dank voor uw interesse in Stichting
Crabbehoeve! Crabbehoeve is een
bewonersbedrijf voor en door bewoners van de
wijk Crabbehof.
U kunt bij ons terecht voor feesten en partijen,
bijeenkomsten, lezingen en vergaderingen.
Wij werken met vrijwilligers die
Crabbehoeve een warm hart toedragen. Mensen
die u graag in de watten leggen!
In onze prachtige tuin is het heerlijk toeven. Of
u nu lekker in de zon wilt zitten, of liever een
potje (reuze) schaak doet, of een balletje gooit op
de Jeu-de-boulesbaan... U bent meer dan welkom!
Heeft u naar aanleiding van deze brochure vragen, opmerkingen, of wilt u wellicht een datum
vastleggen? Wij horen het graag!
Namens team Crabbehoeve,
Kirsten Hendriks
Algemeen coördinator
kirsten@crabbehoeve.nl
06-83677456

Huurtarieven per zaal
Lunchroom en/of Vergaderzaal per 4 uur:
maandag t/m vrijdag tot 18.00
€ 80,maandag t/m vrijdag na 18.00		
€ 105,Zaterdag							€ 175,Zondag							€ 275,Het is niet mogelijk om eigen drankjes en/of
hapjes mee te nemen. Drank moet bij ons worden
afgenomen en we hanteren het minimum van 3
hapjes per gast wat betreft catering.
Wilt u graag een eigen taart meenemen, of wat zoutjes
en nootjes voor op tafel, mag dit wel.
Uiteraard kunnen wij dit ook voor u verzorgen!

Capaciteit
Er zijn meerdere opstellingen mogelijk in onze
vergaderzaal. In de vergaderruimte kunnen we
maximaal 65 personen ontvangen. Dit is uiteraard
afhankelijk van de opstelling.
De lunchroom is zeer geschikt voor borrels en
netwerkbijeenkomsten. deze ruimte heeft plaats
voor maximaal 50 personen, afhankelijk van de
opstelling. Huurt u beide ruimtes, dan mogen wij
maximaal 100 personen tegelijk in het gebouw
ontvangen.

Drankprijzen
Wij berekenen de drankjes op nacalculatie,
volgens de volgende prijzen:
Warme Dranken
Koffie, alle soorten				€ 1,55
Thee							€ 1,55
Warme chocomelk				€ 1,55
Koude Dranken
Frisdranken, Chaudfontaine			€ 1,80
Sappen						€ 1,80
Chocomel, Fristi					€ 1,80
Radler						€ 1,80
Bier
Heineken, Jupiler					€ 2,00
Leffe, alle soorten				€ 3,25
Wijn
Rood, wit en rosé per glas			
Rood, wit en rosé per fles			

€ 2,80
€ 11,00

Ontvangt u stevige drinkers op uw feestje, of wilt u
gewoon zeker weten waar u aan toe bent? U kunt de
drank ook afkopen voor een vast bedrag. Informeer
gerust naar de mogelijkheden!

Luxe koude hapjes

Stokbroodje filet americain
Stokbroodje huisgemaakte tonijnsalade
Stokbroodje rauwe ham en gegrilde paprika
wraprondje rundercarpaccio
wraprondje gerookte zalm,
kruidenroomkaas en tomaat
wraprondje met gerookte kip,
avocado en mango
Gevulde eieren met olijf (v)
gevulde eieren met chorizo
Spiesje mozzarella en zontomaat (v)
spiesje rauwe ham en meloenbolletje
Komkommerbonbon met geitenkaasmousse 		
en tomatenchutney (v)
Zalmtartaar met avocado en
tomatenkaviaar (+ € 0,25)
Brushetta met tomatensalsa (v)

Luxe (lauw) warme hapjes

Indische gehaktballetjes (rund)
Japans kipspiesje met bosui
Pittig gamba-spiesje (+ € 0,25)
mini Saucijzenbroodje van kipgehakt
Tomatensalade met gefrituurde feta (v)
couscoussalade met gegrilde coquille
en truffeldressing (+ € 0,50)
Cappucino van tomaat met room en kaneel (v)
stokbroodje met warme brie, honing en walnoot (v)
mini hamburgertje (rund)
Mini broodje pulled pork
Hartig taartje van bladerdeeg met tomaat,
geitenkaas en knoflookolie (v)
Alle hapjes zijn te bestellen met een minimale
afname van 20 per soort, prijs per hapje zonder
toeslag € 1,30

Fingerfood arrangement à € 10,- p.p.*
Het fingerfoodarrangement is een ideaal
borrelarrangement voor als u uw gasten
toch met een vol gevoel naar huis wilt sturen,
zonder direct een hele maaltijd te verzorgen.
U kunt 6 hapjes kiezen uit onze hapjeslijst.
*Eventuele hapjestoeslag is niet berekend in de
arrangementsprijs.

elke 20-25 minuten lopen we rond met een
hapje en we sluiten de avond af met een kleine
puntzak friet.
We serveren het fingerfoodarrangement
vanaf 15 personen, met een starttijd rond
16.00.

Uitgeserveerde menu’s
Geniet u liever van een heerlijk diner aan tafel?
Ook dat kan bij Crabbehoeve! Deze menu’s zijn te
bestellen vanaf 15 tot maximaal 40 personen.
We hebben de volgende menu’s voor u
uitgedacht:
Italiaans 3 gangen diner € 19,50 p.p.
Selectie van heerlijke Italiaanse voorgerechten
om te delen!
Salade caprese – carpaccio van rund – Parmaham
met meloen – panzanella – gamba’s - brood
Xxx
Keuze uit:*
Kip piccata op een lasagne met tomaat, ricotta
en olijf
of
Spaghetti vongole
of
Tomaten-paprika risotto met burrata en gefrituurde mozzarella (V)
*Keuzes dienen een week vooraf doorgegeven te
worden
Xxx
Aardbei – tiramisu

Bistro 3-gangen keuze* menu à € 19,50 p.p.
Voorgerechten
Carpaccio van rund met mosterddressing, spekjes,
zontomaatjes, pijnboompitten en Parmezaanse kaas
of
Zalmtartaar met avocado en tomaat
of
Tomatencarpaccio met gefrituurde feta (v)
Hoofdgerechten
Varkenshaasspies met pepersaus,
ovenaardappeltjes en broccoli
of
Kort gegrilde bavette met pepersaus,
ovenaardappeltjes en broccoli (+€ 1,50)
of
Kabeljauw met een saus van mosterd, sjalot en
kappertjes, aardappeltaartje en gegrilde groene
asperges
of
Gevulde portobello met spinazie en geitenkaas (v)
Nagerechten
Panna cotta met rood fruit
of
Chocoladetaartje uit de oven met een bol vanille ijs
of
Klein Kaasplankje
*Keuzes dienen 1 week vooraf doorgegeven te
worden

Tapasmenu à € 19,50 p.p.
Gazpacho
Knoflookbrood
Spinaziekaaskroketjes
Ansjovis
Vleeswaren en kaas
Toast met tonijn
Tortilla de patatas
Patatas bravas
Knoflookchampignons
Varkenshaaspuntjes in knoflook – creme fraiche
saus
Albondigas
Kipkluifjes
Gamba’s in peperolie
Inktvisringen
Kabeljauw uit de oven met tomatensaus en geitenkaas
Crema Catalana met rood fruit

Buffetten

voor minimaal 20 tot maximaal 100 personen
BBQ buffet à € 20,50 p.p.
Heerlijke BBQ met vlees*, groenten
en vis waaronder**:
Hamburgers
Saté
Worstjes
Kipkluifjes
Biefstukspies
Gamba/zalm spies
Groentenspies
*Halal mogelijk
**Heeft u bepaalde wensen voor op de bbq, houden we hier graag rekening mee!
Geserveerd op een buffet met diverse
sauzen, brood en salades.
Mediterraan buffet à € 19,50 p.p.
Koude gerechten
Diverse soorten brood met smeersels
Diverse soorten vleeswaren en kaas
Carpaccio van rund met mosterddressing, spekjes,
zontomaat en Parmezaanse kaas
Puntjes aardappeltortilla (v)
Gevulde tomaten met couscous en feta (v)
Salade Nicoise

Warme gerechten
Lasagne bolognese
Stifado met rijst
Paëlla met kip en zeevruchten
Pompoenstoof met kikkererwten en geitenkaas (v)
Nagerecht
Sorbetijs met vers fruit
Hollands buffet à € 19,50 p.p.
Koude gerechten
Diverse soorten brood met zoute roomboter en
kruidenboter
Huisgemaakte grove
huzarensalade met zilveruitjes, augurk en wortel
Gerookte vis plateau
Salade van rode biet met spekjes en
Hollandse geitenkaas
Plateau met Hollandse kazen,
appelstroop en grove Zaanse
mosterd
Warme gerechten
Stoofpot van rund met ui, tomaat, boontjes en een
vleugje kaneel
Varkenshaaspuntjes met
champignons
Kabeljauw rolletjes met spek en mosterdsaus
Aardappelgratin
Witlof, gegratineerd met ham en kaas
Nagerecht
Appelcrumble met vanilleijs

Kookworkshops
Gaat u liever zelf met de familie, vrienden of
team aan de slag?
Ook dat is mogelijk bij Crabbehoeve!

Tapasworkshop à € 47,50 p.p.
Jullie gaan in paren of drietallen aan de slag
met typische tapas-recepten en maken deze voor
de hele groep klaar.
Het menu bestaat uit diverse koude gerechten,
warme happen en een dessert. Wanneer alle
hapjes bereidt zijn gaan jullie aan tafel en
genieten jullie van de gemaakte tapas, onder
het genot van een drankje. Wij doen alle afwas
en wanneer alles op is, wordt het dessert nog
geserveerd. Alle recepten krijgen jullie
uiteraard mee naar huis!
De prijs is inclusief 3 drankjes naar keuze en een
kop koffie of thee. Overige drankjes worden op
nacalculatie berekend.
De workshop duurt 3 uur. Te boeken vanaf
15 voor maximaal 35 personen.

High Tea workshop à € 32,50 p.p.
In deze workshop maken we een aantal
heerlijke zoete en hartige lekkernijen. Voor ieder
wat wils, voor de echte keukenprins(es) of juist
niet. Lekkere cakes, taarten, sandwiches, wraps,
maar uiteraard ook scones, worden door uw
gasten zelf bereid in ongeveer 1 à 1,5 uur. Tafels
worden volgezet en wanneer iedereen zover is,
kunt u gaan genieten!
Uiteraard ook met allerlei verschillende
soorten thee, verse munt en gember.
Alles wat niet opgaat, kan meegenomen worden
naar huis. Uiteraard mag de receptuur niet
ontbreken!
De prijs is inclusief thee en koffie. Overige
drankjes worden op nacalculatie berekend.
De workshop duurt 2,5 uur. Te boeken vanaf
15 voor maximaal 35 personen.

Maatwerk
Liever iets heel anders?
Deze brochure is bedoelt om u een indruk te
geven van de mogelijkheden. Maar we denken
graag met u mee over de invulling van uw
evenement, wanneer u iets heel anders in
gedachten heeft.
Of u nu iets anders wilt qua eten of activiteiten,
in principe is alles mogelijk!
Kom gerust een keer langs of bel voor
een afspraak.
Tot ziens bij Crabbehoeve!

