PRIJSLIJST GROEPEN 2019
(vanaf 10 personen)
De Geulhemermolen in Berg en Terblijt is een geliefde locatie voor iedere specifieke gelegenheid.
Naast de warme sfeer en de idyllische omgeving zijn de uitstekende cateringmogelijkheden een zeer
belangrijke troef. Hierbij treft u onze (standaard-)mogelijkheden aan voor groepsreserveringen:
1. Koffie momentjes
2. Stevig ontbijt
3. Lekkere lunch
4. Diner opties
5. Vergaderen
6. Borrelhapjes
7. Drankarrangement

Mocht u nog vragen hebben over het aanbod of een specifiek maatwerk voorstel wensen,
neem gerust contact met ons op.
Graag tot ziens in De Geulhemermolen, wees welkom!

De Geulhemermolen
Geulhemmerweg 49
6325 PJ Berg en Terblijt
Telefoon: 043- 604 0449
E-mail: reservering@geulhemermolen.nl
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1.
1.1

KOFFIE MOMENTJES
Koffie met Limburgse vlaai

€ 6,50 p.p.

Onbeperkt koffie en thee &
Keuze uit het assortiment verse vlaaien van Bakkerij Lemmens

1.2

Koffietafel basic

€ 12,50 p.p.

Koffie, thee & waters (plat en bruisend)
Diverse broodjes met beleg: kaas, ham & cervelaat)
Brood en beleg gepresenteerd op tafel(s)

1.3

Koffietafel deluxe 1

€ 18,50 p.p.

Koffie, thee & waters (plat en bruisend)
Kop huisgemaakte dagsoep  uitgeserveerd
Diverse luxe broodjes
Luxe beleg: 2 soorten kaas, 2 soorten ham, brie, carpaccio en gerookte zalm
Brood en beleg gepresenteerd op tafel(s)

1.4

Koffietafel deluxe 2

€ 19,50 p.p.

Koffie, thee & waters (plat en bruisend)
Kop huisgemaakte dagsoep  uitgeserveerd
Schalen met diverse luxe belegde broodjes: 2 soorten kaas, 2 soorten ham, brie, carpaccio &
gerookte zalm

1.5

Supplementen
Onderstaande aanvullingen kunt u aan ieder van bovenstaande pakketten toevoegen.
Limburgse vlaai
+ € 4,00 p.p.
Kop dagsoep
+ € 3,50 p.p.
Kroketje
+ € 2,50 p.p.
Saucijzenbroodje
+ € 3,50 p.p.
Kippenpasteitje
+ € 7,50 p.p.
Frisdranken zijn los verkrijgbaar.
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2.

STEVIG ONTBIJT

2.1

Ontbijtbuffet
Koffie, thee, melk, verse jus d’orange & appelsap
Verschillende soorten verse broodjes en croissants
Diverse soorten kaas, vlees- en zoetwaren
Vers fruit

2.2

Supplementen

€ 13,00 p.p.

Indien gewenst kunt u het ontbijtbuffet uitbreiden met onderstaande aanvullingen:
Gekookt eitje
+ € 1,50 p.p.
Luxe beleg: brie, carpaccio & gerookte zalm
+ € 2,50 p.p.
Yoghurt/kwark
+ € 1,50 p.p.
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3.

LEKKERE LUNCH

3.1

Broodjeslunch basic
Koffie, thee & waters (plat en bruisend)
Diverse broodjes met beleg: kaas, ham & cervelaat)
Brood en beleg gepresenteerd op tafel(s)

€ 13,00 p.p.

3.2

Broodjeslunch deluxe 1
€ 18,50 p.p.
Koffie, thee & waters (plat en bruisend)
Kop huisgemaakte dagsoep  uitgeserveerd
Diverse luxe broodjes
Luxe beleg: 2 soorten kaas, 2 soorten ham, brie, carpaccio en gerookte zalm
Brood en beleg gepresenteerd op tafel(s)

3.3

Broodjeslunch deluxe 2

€ 19,50 p.p.

Koffie, thee & waters (plat en bruisend)
Kop huisgemaakte dagsoep  uitgeserveerd
Schalen met diverse luxe belegde broodjes: 2 soorten kaas, 2 soorten ham, brie, carpaccio &
gerookte zalm

3.4

Supplementen
Onderstaande aanvullingen kunt u aan ieder van bovenstaande pakketten toevoegen.
Limburgse vlaai
+ € 4,00 p.p.
Kop dagsoep
+ € 3,50 p.p.
Kroketje
+ € 2,50 p.p.
Saucijzenbroodje
+ € 3,50 p.p.
Luxe beleg: brie, carpaccio & gerookte zalm
+ € 2,50 p.p.
Gekookt eitje
+ € 1,50 p.p.
Kippenpasteitje
+ € 7,50 p.p.
Frisdranken zijn los verkrijgbaar.
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4.

DINER OPTIES

4.1

Meule Maandmenu
2-gangen € 24,50 p.p. / 3-gangen € 29,50 p.p.
De lokaal getinte menukaart en de authentieke sfeer maken eten in ons restaurant tot een
bijzondere belevenis. Laat u verrassen door de unieke smaak van de gerechten uit onze houtskool
gestookte Josper-oven. Ons maandmenu is seizoensgebonden en wisselt daarom regelmatig.
Vraag naar het lopende maandmenu ter inspiratie!

4.2

Bambino menu
2-gangen € 10,00 p.p. / 3-gangen € 12,50 p.p.
Voorgerecht: kopje soep
Hoofdgerecht: frietjes met kroket of frikandel óf Pasta Bolognese
Dessert: kinderijsje met vanille/sorbet ijs

4.3

Walking dinner
Laat u verrassen door diverse smakelijke creaties van onze chef-kok! U kunt kiezen uit:
Voorgerechten: Tomatensoepje
Vissoepje
Carpaccio
Vitello Tonnato
Salade Valdieu
Steak Tartare
Garnalencocktail

€ 3,50 p.p.
€ 4,00 p.p.
€ 5,50 p.p.
€ 5,50 p.p.
€ 5,50 p.p.
€ 6,00 p.p.
€ 7,00 p.p.

Hoofdgerechten:

Saté met atjar & kroepoek
Klein frietje zoervleis
Ravioli Caprese
Kabeljauw
Spare-ribje
Spiesje scampi-kerrie
Biefstukje pepersaus

€ 6,50 p.p.
€ 6,50 p.p.
€ 6,50 p.p.
€ 7,50 p.p.
€ 7,50 p.p.
€ 7,50 p.p.
€ 9,50 p.p.

Desserts:

Choco mousse
Dame blanche
Hoorntje ijs (vanille/sorbet)
Grottenkaas met stroop

€ 3,50 p.p.
€ 3,50 p.p
€ 3,50 p.p.
€ 3,50 p.p.

Specifieke gerechten op aanvraag.
Een walking dinner dient uit minimaal 3 gerechtjes te bestaan!
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5.

VERGADEREN

5.1

Vergaderarrangement 1 TOT 4 uur
Gebruik van de zaal
Gebruik van een beamer en projectiescherm
Flip-over met stiften
Gratis WIFI
Gratis parkeren
Koffie, thee & tafelwaters (plat en bruisend)
Limburgse vlaai

€ 17,00 p.p.

5.2

Vergaderarrangement 4 TOT 8 uur
Gebruik van de zaal
Gebruik van een beamer en projectiescherm
Flip-over met stiften
Gratis WIFI
Gratis parkeren
Koffie, thee & tafelwaters (plat en bruisend)
Limburgse vlaai

€ 22,50 p.p.

5.3

Supplementen
Ontbijtbuffet
Broodjeslunch basic
Broodjeslunch deluxe 1
Broodjeslunch deluxe 2
Kroketje
Saucijzenbroodje
Luxe beleg: brie, carpaccio & gerookte zalm
Gekookt eitje
Kippenpasteitje
Frisdranken zijn los verkrijgbaar.
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+ € 10,00 p.p.
+ € 10,00 p.p.
+ € 15,00 p.p.
+ € 16,00 p.p.
+ € 2,50 p.p.
+ € 3,50 p.p.
+ € 2,50 p.p.
+ € 1,50 p.p.
+ € 7,50 p.p.

6.

BORRELHAPJES

6.1

Hapjesmix 1
Nootjes op tafel(s)
Kaasblokjes met Limburgse mosterd op tafel(s)
Limburgse boerenworst op tafel(s)
Bitterballen met Limburgse mosterd*
Gemengde gefrituurde hapjes*

€ 7,50 p.p.

6.2

Hapjesmix 2
Nootjes op tafel(s)
Kaasblokjes met Limburgse mosterd op tafel(s)
Carpaccio met truffel crème en Parmezaanse kaas*
Scampi’s in filodeeg (2 stuks p.p.)*
Galloway rundvleeskroketje met mosterd crème*

€ 11,50 p.p.

6.3

Losse hapjes
Gemengde gefrituurde hapjes met chilisaus (8 stuks)
Huis gemarineerde olijven
Heuvellandse Grottenkaas
Geulhemer Grottenham
Oma Bob bitterballen (8 stuks)
Gehaktballen v. Saveur (8 stuks)
Kaasplank: 4 regionale kazen, pickles, stroop, brood & boter
Vleesplank: 4 regionale vleessoorten, pickles, mosterd & brood
Plateau Bon Vivant:
Grottenham, Grotta, Geulhemer spek, Grottenkaas,
gerookte forel, gerookte zalm, olijven, mosterd, stroop, brood & boter

Totaal
€ 6,50
€ 2,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 7,00
€ 7,00
€ 15,50
€ 15,50
€ 24,50

6.4

Supplementen
Zakje friet met mayonaise*
Klein frietje zoervleis*
* Deze hapjes worden uitgeserveerd.
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+ € 3,50 p.p.
+ € 6,50 p.p.

7.
7.1

DRANKARRANGEMENT
Drankarrangement – ENKEL MOGELIJK VANAF 50 PERSONEN!
Onbeperkt gebruik van onderstaande dranken inbegrepen:
 Uitgebreid assortiment frisdranken en waters
 Koffie en thee
 Brand bier van de tap
 Huiswijnen: wit, rood & rosé
Genuttigde dranken die buiten het arrangement vallen worden extra in rekening gebracht
Aantal uur
2 uur
3 uur
4 uur
5 uur
6 uur
7 uur
8 uur

Prijs
€ 15,00 p.p.
€ 18,50 p.p.
€ 22,50 p.p.
€ 26,50 p.p.
€ 29,50 p.p.
€ 32,50 p.p.
€ 35,50 p.p.

Bij groepen kleiner dan 50 personen worden de drankjes los in rekening gebracht, conform prijzen
drankenkaart.
7.2

Kids drankarrangementje – ENKEL MOGELIJK MET HET DRANKARRANGEMENT 7.1
Aantal uur
2 uur
3 uur
4 uur
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Prijs
€ 6,50 p.p.
€ 10,00 p.p.
€ 14,00 p.p.
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