
 

 

 
Horeca: 

Koffie/thee € 1,50  

Cappuccino € 2,00 

Warme choco € 2,00 

Fris   € 2,00 

 

Mars/twix € 1,00 

Gevulde koek € 0,50  

 

Willen jullie gebruik maken van onderstaande extra’s dan kunt u dit tot uiterlijk 3 dagen vooraf 

aan uw reservering aangeven.  

 

Extra’s: 

Koffie/thee met gebak bij ontvangst € 4,50 p.p.  

 

Bittergarnituur & Low tea 

(min 8 personen, bij minder dan 8 personen hanteren we vaste prijs van 8 betalende)  

 

“Garnituur Patiënt X” 

Koude hapjes; oude, jonge en belegen kaas, brie, slagers leverworst, ossen- en grillworst  

(4 items p.p.) 1 consumptie p.p. naar keuze 

Kosten € 5,50 p.p. 

  

“Garnituur de Bolle” 

Koude hapjes Oude kaas met appelstroop, wrap met gerookte zal en roomkaas, parmaham meloen, 

crostini filet american, oliijven (4 items p.p.) 1 consumptie p.p. naar keuze 

Kosten € 9,50 p.p. 

  

“Garnituur de Muts” 

Warme hapjes: 4 mini snacks met bijpassende sauzen (4 items p.p.)1 consumptie p.p. naar keuze 

Kosten € 5,50 p.p. 

  

“Garnituur Harry de V.” 

Warme hapjes: Van Dobben bitterballen, butterflygarnaal en vlammetjes (4 items p.p.) 

1 consumptie p.p. naar keuze 

Kosten € 8,50 p.p. 

  

“Garnituur de Crimineel” 

Gemengd: oude, jonge en belegen kaas, brie, slagers leverworst, ossen- en grillworst, mini snacks 

met bijpassende sauzen (6 items p.p.) 1 consumptie p.p. naar keuze 

Kosten € 9,50 p.p. 



  

“Garnituur de Professor” 

Oude kaas met appelstroop, wrap met gerookte zal en roomkaas, parmaham meloen, crostini filet 

american, oliijven, Van Dobben bitterballen, butterflygarnaal en vlammetjes (6 items p.p.) 

1 consumptie p.p. naar keuze 

Kosten € 11,50 p.p. 

 

 

“Low tea de Muts ”  

(tijdsduur +/- 15-30 minuten, alleen voorafgaande aan jullie escaperoom te reserveren) 

Scones 

Petit fours 

Brownie 

Onbeperkt Engelse Melange thee 

Kosten € 9,50 p.p. 

 

“Low tea Patient X”  

( tijdsduur +/- 30-60 minuten alleen voorafgaande aan jullie escaperoom te reserveren) 

Verse finger sandwiches: 

gerookte zalmsandwiches besmeerd met mostermayonaise, rucola, komkommer en tomaat.  

Sandwichers met creamcheese en gegrilde paprika 

Zoet hapjes: 

Scones met clotted cream en jam 

Petit fours, opgemaakt uit verschillende smaken met een gekleurde kapsel op een zanddeegbodem 

Brownie, de originele Engelse 

Onbeperkt Engelse Melange thee 

Kosten € 17,50 p.p. 

 

 

                                


