FEEST

Hoofdweg 1318
2153 LS Nieuw-Vennep
T 0252 672476
I www.wittekerk.nl
E trefpunt@wittekerk.nl

Hét Trefpunt ook voor uw feestje

Het Trefpunt is een multifunctioneel zalencentrum dat eigendom is van de Hervormde
Gemeente Nieuw-Vennep / Burgerveen.
Vanuit een ruime hal zijn de diverse zalen te bereiken. De zalen zijn door hun neutrale, maar
gezellige inrichting ook geschikt voor het houden van feestelijke bijeenkomsten:
kraamfeesten, verjaardagen, huwelijksfeesten of recepties. Voor bijeenkomsten van 6 tot
250 personen kunt u bij ons terecht.
Wij verzorgen een (aangekleed) kopje koffie of thee, diverse drankjes en bittergarnituren.
Maar ook broodmaaltijden en buffetten komen uit onze keuken. Of wat dacht u van een
hartige bruidstaart of een High Tea….. Juist door onze kleinschaligheid kunnen wij inspelen
op uw persoonlijke wensen.
In deze brochure geven wij u een idee van de mogelijkheden met de bijbehorende prijzen.
Wilt u een advies, naar uw persoonlijke wensen, maak dan even een afspraak. Wij adviseren
u graag, geven u een rondleiding en doen vrijblijvend prijsopgave.

Kees en Truus Klerk
en hun medewerkers

Zalencentrum van de Witte Kerk. Hoofdweg 1318, 2153 LS Nieuw-Vennep.
Telefoon: 0252-672476 E-mail: trefpunt@wittekerk.nl
Bank: NL10RABO0345844742 BIC: RABONL2U BTW-nr: NL0025.14.345.B01
KvK: 58186581

2

DRANKEN
Koffie en thee (geserveerd)
Fles Water (Sourcy,groot)
Vruchtensap (appel en sinaasappel)
Cola, Cola light, Seven-up, Sinas, Mineraalwater
Cassis, Tonic, Bitter Lemon, Ice Tea
Dubbelfris, Chocolademelk en Fristi
Bier
Jonge jenever, vieux en citroenbrandewijn
Wijn, port en sherry
Buitenlands gedestilleerd (vanaf)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1,70
4,10
1,50
1,50
1,75
1,75
2,45
2,45
2,45
3,90

KOEK EN GEBAK
Schaal koekjes
Gesorteerde roomboterkoekjes
Gesorteerde amandelkoekjes
Plakje roombotercake
Lekkers van de dag
Cupcake
Opgemaakt koekje
Gevulde koek
Saucijzenbroodje
Gesorteerd gebak
Vlaaienbuffet (vanaf 36 personen)
Tea Tussendoor (diverse zoete en hartige hapjes)
Bonbon
Serveerkosten gebak (bij levering door andere bakker)
Bruidstaart

€
4,25
€
0,65
€
0,75
€
0,88
€
0,95
€
1,90
€
1,15
€
1,85
€
2,35
€
2,65
€
2,45
€
5,60
€
0,95
€
0,95
op aanvraag
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BITTERGARNITUREN
Keus van de kaasschaal / worstschaal (100 stuks)
Diverse kaassoorten en worstsoorten
Standaard bittergarnituur (100 stuks)
Diverse hapjes met kaas-, vleeswaar- en worstsoorten
Luxe bittergarnituur (100 stuks)
Dadel met kruidenkaas, ham met MonChou, meloen met ham,
Coupelle met kip, salades, paté, Brie met walnoten, etc.
Extra Luxe bittergarnituur (100 stuks)
Toast met gerookte kuikenborst, roggebrood met haring,
soesje gevuld met paté, wrapjes met geitenkaas en cranberry,
wrapjes met gerookte zalm en mierikswortel etc.
Bittergarnituur van de chef (100 stuks)
Wisselende hapjes van het seizoen

€

67,95

€

87,95

€

113,95

€

142,95

€

119,95

Bitterbal (minimaal 25 stuks)
Gemengde warme hapjes (minimaal 25 stuks)

€
€

0,70
0,99

Schaaltje gemengde zoutjes en nootjes
Mandje stokbrood met tapenades en kruidenboter

€
€

6,55
8,45

Hapjestafel (vanaf 20.30 uur)*
Diverse salades en hartige taarten
Diverse kleine koude en warme hapjes
Lampionbrood en kruidenboter

€

14,25

Avondbuffet (vanaf 20.30 uur)*
Huzaren-, zalm- en kipkerriesalade
Kiprollade en fricandeau, haring, kibbeling en makreel
Gehaktballetjes, saté
Lampionbrood en kruidenboter

€

23,75

*) Prijzen vanaf 40 personen. Vanaf 20 personen toeslag € 5,00 p.p.
Vanaf 30 personen toeslag € 2,50 p.p.
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KLEINE KAART
Soep van de dag
Uiensoep met stokbrood
Pizzapunt (met kaas, tomaat en garnituur)
Club Sandwich (kipfilet, spekjes, sla, tomaat en komkommer)
Pasteitje (pasteibakje gevuld met kipragout)
Loempia cum Laude (gevuld met kip en groenten)
Saté met garnituur en stokbrood

€
€
€
€
€
€
€

3,40
4,35
4,40
5,30
5,95
6,95
8,95

Krentenbol
Broodje ham / kaas
Broodjes met diverse kaassoorten en vleeswaren (gesorteerd)
Broodje Kroket
Gesorteerde luxe belegde broodjes
(Broodje beenham, paté, eisalade, brie etc.etc.)
Trefpunt Selectie (koude en warme broodjes en wraps)

€
€
€
€
€

1,50
2,30
2,45
3,00
3,75

€

4,80

Broodmaaltijd I

€

12,35

€

15,75

BROODMAALTIJDEN

Kopje soep van de dag
Diverse broodsoorten
Diverse kaas- en vleeswaarsoorten
Diverse soorten zoet beleg, .boter en halvarine
Melk en Karnemelk
Fruit
Broodmaaltijd II
Kopje soep van de dag
Diverse harde en zachte bolletjes
Diverse luxe broodsoorten
Croquet
Diverse kaas- en vleeswaarsoorten
Diverse soorten zoet beleg, boter en halvarine
Melk en Karnemelk
Fruit
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Broodmaaltijd III

€

21,50

€
€
€

2,90
2,95
4,50

Voorgerecht
Diverse bolletjes en luxe broodsoorten
Diverse kaas- en vleeswaarsoorten
Diverse soorten zoet beleg, boter en halvarine
Salade
Melk en Karnemelk
Diverse nagerechten

Uitbreiding broodmaaltijd:
Huzarensalade
Bavarois i.p.v. fruit
Vers fruitsalade i.p.v. fruit

Warme maaltijden
Voor groepen van 10 tot ongeveer 40 personen kunnen wij diverse warme maaltijden
verzorgen. In overleg wordt bepaald of de maaltijd in plateservice of in buffetvorm wordt
geserveerd.
Menu van de dag (incl. nagerecht)

€

12,75

Chinees menu

€

25,50

Soep
Babi Pangang, Tjap Tjoy en Foe Yong Hai
Nassi
Nagerecht
Koffie met chocolade
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Stamppot-menu

€

28,50

€

29,95

Soep
Zuurkool- boerenkool- en andijviestamppot
Rookworst, gehaktbal en sudderlapje
Garnituren
Nagerecht
Koffie met chocolade
Drie-gangen-menu
Soep
Warme beenham, kipfilet of gepocheerde zalm
Warme groente en salade
Gebakken aardappelen
Nagerecht
Koffie met chocolade
Andere menu’s in overleg ook mogelijk. Aanpassingen in verband met diëten of vegetarische
aanpassingen worden zonder meerkosten doorgevoerd, mits 3 werkdagen van tevoren
aangegeven.

Buffetten
Vanaf 40 personen (voor minder personen geldt een toeslag*) kunnen wij diverse buffetten
voor u verzorgen. Voor kinderen van 2 t/m 10 jaar rekenen wij de halve prijs. Omdat wij met
seizoensproducten werken, kan de samenstelling van het buffet variëren.

Saladebuffet

€

17,35

Soep van de dag
Huzarensalade, kipsalade,
Pastasalade en rauwkostsalade
Lampionbrood, room- en kruidenboter
Fruit
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Broodbuffet

€

23,95

€

30,95

Koud en Warm Buffet
€
Idem als Koud Buffet. Het buffet zelf wordt aangevuld met warme gerechten:

39,50

Soep van de dag
Huzaren- en zalmsalade
Diverse vleeswaren en kaassoorten
Diverse garnituren
Rauwkost, roomboter en diverse broodsoorten
Fruit
Koud Buffet
Soep
Huzaren-, zalm- en kipkerriesalade
Kiprollade, paté en fricandeau
Haring, garnalen, kibbeling en makreelfilet
Diverse garnituren
Diverse sauzen, kruidenboter en lampionbrood
Nagerecht
Koffie met chocolade

Gehaktballetjes in satésaus
Runderstoofpot
Kipfilet in tomatensaus
Rijst
Gebakken aardappelen
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Buffet varié
Koud en warm buffet dat u zelf uit een keuzelijst kunt samenstellen.

€

47,95

Soep
Keus uit 2 visschotels, 3 vleesschotels en 3 warme schotels
Salades
Aardappel- en groentegarnituren
Dessertbuffet
Koffie met friandises
Italiaans buffet

€

52,50

Italiaans borrelgarnituur:
olijven, diverse Italiaanse worstsoorten,
pesto, tapenade, ciabatta en focacia.
Toscaanse tomatensoep
Italiaans buffet:
gehaktballetjes, stoofpotje, lasagna, pizza en ratatouille
koude en warme pasta
tomatensalade en sla
Italiaanse nagerechten:
trifle, tira misu, bavarois, koffiericotta en cassata
slagroom
Koffie
met Italiaanse lekkernijen

Engels thee buffet (High Tea ; 2 uur)
Diverse soorten gebak en cake
Bonbons en koekjes
Diverse sandwiches en hartige hapjes
Thee en Koffie
Jus d’orange

€

20,00

Verlenging € 5,00 per uur (excl. drankjes)
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Brunch (2 uur)

€

25,25

Kopje soep van de dag
Huzarensalade, Fruitsalade
Diverse soorten vleeswaren en kaas
Diverse soorten brood
Diverse soorten zoet beleg
Roomboter
Kipragout
Diverse soorten bavarois
Saus en slagroom
Koffie en thee
Melk en Karnemelk
Jus d’orange

*) Prijzen vanaf 40 personen. Vanaf 20 personen toeslag € 5,00 p.p.
Vanaf 30 personen toeslag € 2,50 p.p.

Kindermenu
€
11,75
In plaats van een buffet kunt u voor de kinderen tot en met 10 jaar ook kiezen voor het
kindermenu: Kopje soep, kroket of frikandel, patat, appelmoes en mayonaise en een
kinderijsje
Uitbreidingen
De buffetten zijn naar wens uit te breiden met:
Visplateau (diverse soorten vis zoals zalm, forel en heilbot)
Uitgebreid dessertbuffet met vuurwerk (i.p.v. nagerecht)
Trifle, tira misu, bavarois, fruitsalade, ijs
Appels onder deken, warme chocolade, diverse sauzen en slagroom
Voorgerechtenbuffet (voor de soep)
Zalmtimbaaltjes, hamterrine, kipcocktail, carpaccio, ham met meloen

€
€

6,75
7,75

€

9,70
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Overige informatie
 Wij beschikken over een ruim assortiment Oudhollandse spelen. Een uurtje spelen geeft veel gezelligheid.
Wij geven u graag meer informatie.
 Op een familiereünie is het leuk om oude foto’s te vertonen op een groot scherm. Wij adviseren u graag
over de mogelijkheden.
 De zaalhuur bedraagt € 27,00 per uur. Wanneer u in ieder geval de bovenzaal wilt gebruiken, bedraagt de
zaalhuur € 54,00 per uur.
 Zalen zijn te huur van maandag tot en met zaterdag van 8.30 uur tot 23.45 uur. Op zondag en op alle
christelijke feestdagen zijn wij gesloten. (Het Trefpunt is alleen geopend wanneer er zalen verhuurd zijn.
Wilt u eens langskomen, maak dan even een telefonische afspraak).
 Het Trefpunt is geen café of restaurant. Alle consumpties worden speciaal voor u ingekocht en bereid. Dit
betekent dat wij uitstekend op uw specifieke (dieet)wensen kunnen inspelen, maar ook dat u altijd van
tevoren moet reserveren.
 De zaal moet een kwartier na afloop van de huurperiode weer leeg worden opgeleverd. Bij eerdere aanvang
of latere oplevering worden de extra uren in rekening gebracht.
 Het is niet toegestaan zelf meegebrachte consumpties te nuttigen.
 U ontvangt een rekening achteraf die u binnen 14 dagen moet voldoen.
 Bij annulering van de gereserveerde diensten brengen wij u altijd de zaalhuur in rekening. Vanaf 2 maanden
voor de gereserveerde datum komt daar een percentage van het omzetbedrag bij (oplopend van 10 –
75%). Onze algemene voorwaarden kunt u kosteloos bij ons opvragen.
 Het Trefpunt beschikt over een overdekte fietsenstalling en een ruime, gratis parkeerplaats met 60
plaatsen. Het ligt dicht bij het NS-station en bij bushaltes. Overnachten kunt u eventueel in het
naastgelegen hotel.

Al onze prijzen zijn inclusief BTW.
Over zaalhuur is geen BTW verschuldigd.
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