STADBROEKERMOLEN SITTARD
2019
Geachte lezer,
Graag laten wij u kennis maken met De Stadbroekermolen te Sittard, Limburg als locatie voor uw
trouwdag, familiefeest, doopfeest, receptie, vergadering, seminar, bedrijfsfeest of presentatie. In
de wijk Molenbeek aangrenzend aan het natuurgebied de Schwienswei ligt het omvangrijke
molencomplex De Stadbroekermolen. Mede door de unieke ligging kunnen er tal van activiteiten
plaats vinden. Geef onder het dak van dit monumentale molengebouw uw eigen persoonlijke
invulling aan uw bijeenkomst en combineer het samen met ons gastheerschap tot een
onvergetelijke gebeurtenis.

Gelegen op een schitterend landgoed, vormt de Stadbroekermolen in Sittard de ideale
bestemming voor herdenkingsbijeenkomsten en koffietafels.
Wij danken u voor uw belangstelling en hopen u spoedig als gewaardeerde gast te mogen
ontvangen.

Met vriendelijke groet,
Team Savelkoul
Léon en Ron Savelkoul
STADBROEKERMOLEN
Culinair Zalencentrum
Jacqueline Roufsweg 1
6136 VG Sittard
T: 046-4200881 locatie Stadbroekermolen
E: info@stadbroekermolen.nl

2019

Prijslijst
KOFFIETAFELARRANGEMENTEN, onze suggesties:

Prijs

Arrangement "Stadbroekermolen"
Luxe-arrangement "Stadbroekermolen"
Luxe borrelarrangementen vanaf

€ 17,50
€ 21,00
€ 10,50

Alle in deze brochure vermelde prijzen zijn inclusief BTW
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Koffietafelarrangementen van de Stadbroekermolen
€ 17,50

Koffietafelarrangement "Stadbroekermolen"

Belegde broodjes
Diverse belegde broodjes , harde broodjes, witte puntjes, tarwebollen,
Waldkorn en zuurdesembroodjes belegd met:
Limburgse cervelaat
Gekookte slagersachterham
Brie
Jong belegen kaas
Magere rauwe ham
Uitgaande van 3 broodjes per persoon
Limburgse vlaaien
Kersenvlaai
Abrikozenvlaai
Rijstenvlaai
Appelvlaai
Puddingkruimelvlaai
Uitgaande van 1 stuk vlaai per persoon
Koffie en thee
Koffie en thee is inclusief. De overige dranken worden per consumptie berekend.
Frisdranken, vruchtensappen en Gulpener bier van de tap à € 2,10 per consumptie
Huiswijnen, rood, wit en rosé en sterke dranken à € 3,75 per consumptie

Vanaf 40 personen

€ 17,50

Heeft u aanvullende wensen of wilt u het afscheid op een andere sfeervolle manier
vormgeven, neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie. Een van onze
suggesties is bijvoorbeeld een High Tea of doorlopend met luxe hapjes.
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Luxe koffietafelarrangement "Stadbroekermolen"

€ 21,00

Belegde broodjes
Diverse open belegde broodjes en sandwiches luxe gegarneerd en rijkelijk belegd
Waldkorn, harde broodjes, witte puntjes, tarwebollen en zuurdesembroodjes belegd met:
Gebraden rosbief
Gezond met ham, kaas en ei
Brie met walnoten
Kip-kerriesalade
Limburgse beenham met mosterddressing
Uitgaande van 3 broodjes per persoon
Limburgse vlaaien
Luxe rijstenvlaai met slagroom
Abrikozenvlaai met slagroom en witte chocoladevlokken
Kersenvlaai
Appelvlaai
Puddingkruimelvlaai
Uitgaande van 1 stuk vlaai per persoon
Koffie en thee
Koffie en thee is inclusief. De overige dranken worden per consumptie berekend.
Frisdranken, vruchtensappen en Gulpener bier van de tap à € 2,10 per consumptie
Huiswijnen, rood, wit en rosé en sterke dranken à € 3,75 per consumptie

Vanaf 40 personen

€ 21,00

Heeft u aanvullende wensen of wilt u het afscheid op een andere sfeervolle manier
vormgeven, neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie. Een van onze
suggesties is bijvoorbeeld een High Tea of doorlopend met luxe hapjes.
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Supplementen

Aanvullingen op het koffietafelarrangement
Cupcakes:
Aardbeien-yoghurt, chocolade, vanille en wilde bosbessen
Warme gehaktbal
Broodje kroket
Kop soep:
Rijkgevulde runderbouillon met vlees en groente
Romige broccolisoep
Bospaddenstoelensoep
Kippensoep met rijst
Limburgse mosterdsoep
Tomatensoep met fijn groente garnituur en balletjes
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€ 1,95
€ 2,05
€ 2,75
€ 3,50

