Koninklijk Genieten!
Bij ons Grand Café bieden wij ruime mogelijkheden voor
groepen. Ongeacht de gelegenheid kunt natuurlijk altijd
vertrouwen op onze kwaliteit en service! Wij zien er naar uit u
van dienst te mogen zijn en binnenkort te mogen ontvangen!

Grand Café SOESTDIJK
Vredehofstraat 6
3761HB Soest
035 60 12727
info@grandcafesoestdijk.nl
www.grandcafesoestdijk.nl
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Wanneer u kiest voor ons Grand Café, dan kiest u voor kwaliteit met een betaalbare prijs. Wij
bieden u uitgebreide mogelijkheden voor elke gelegenheid. U zult merken dat wij
ruimschoots aan uw wensen kunnen voldoen. Mocht u echter iets niet vinden in deze folder,
dan is uw wens altijd bespreekbaar. Wij zullen er alles aan doen om te zorgen dat dit wordt
gerealiseerd.

Wij willen u bij voorbaat bedanken voor uw interesse in ons Grand Café en hopen van harte
dat wij u binnenkort mogen ontvangen. Wij zien er naar uit u van dienst te mogen zijn!
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Wij bieden voor groepen een breed assortiment aan invullingen. Bij ons kunt u op diverse
wijzen ‘Koninklijk Genieten’. Dit doet u in een sfeervolle inrichting, waar ons gastvrije en
enthousiaste team u graag van dienst is. De buffetten worden geserveerd in de zalen boven.
Echter kan er voor sommige gevallen ook een aangepaste versie beneden worden
geserveerd. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u.

Voor een ochtendsessie kunt u natuurlijk dit dagdeel combineren met een ontbijt. Bij het
ontbijt serveren wij in ieder geval vers brood en diverse soorten beleg en een gekookt eitje.
Daarnaast kan er gebruik gemaakt worden van koffie, thee, water, melk en karnemelk. Voor
het Standaard Ontbijt rekenen wij € 14,50. U kunt dit naar wens uitbreiden met de volgende
onderdelen.
Prosecco

Luxe kazen

Verse jus d’orange

Roerei met spek of zalm

Vers fruit met yoghurt

Luxe beleg (gerookte zalm en carpaccio)

Croissants

Muffins of American pancakes

U kunt ook het Uitgebreide Ontbijt à € 21,50 (+/+ Verse jus, vers fruit en yoghurt, croissants
en roerei) nemen. Of wat dacht u van het luxe Oranje Ontbijt. Dat laatste biedt u al het
genoemde voor een aantrekkelijke prijs van €25,50.
Ontbijt wordt geserveerd vanaf 10 personen.
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Met een brunch kunt u alle kanten op. Het kan een verlaat ontbijt zijn of een vroege lunch.
Hieronder de invulling van onze Standaard Brunch en onze luxe Beatrix Brunch. Bij beide
brunches is de prijs van koffie, thee, water, melk, karnemelk en jus d’orange inbegrepen.
Brunch

Diverse soorten brood

Standaard

Beatrix

€ 17,50

€ 27,50

X

X

Croissants

X

Huisgemaakte soep

X

X

Gesneden vleeswaren

X

X

Jonge en oude kaas

X

X

Zoet beleg

X

X

Roerei met spek

X

X

Huzarensalade met gevulde eieren

X

X

Gerookte zalm

X

Rundercarpaccio

X

Dungesneden gedroogde ham

X

Vers fruit met yoghurt

X

X

Koffiebroodjes, muffins en brownies

X

Ontvangst met prosecco

X

Wanneer u een lunch overweegt kunt u gebruik maken van de eerder genoemde buffetten bij
de brunch (€ 17,50 - € 27,50) of u kunt kiezen voor een warm en koud buffet. De diverse
buffetten treft u onder ‘Buffet’.
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Inmiddels is de high tea al een behoorlijke klassieker. Echter blijft dit wel een geweldige
manier om met een gezelschap de namiddag door te brengen.
De high tea van Grand Café SOESTDIJK biedt u het volgende;
Scones met room en jam
Bavaroise, Brownie, Petit fours
Runderbouillon
Sandwich met gerookte zalm
Sandwich met kip
Sandwich met jonge kaas en kruidencrème
Mini saucijzenbroodjes
Daarnaast kunnen wij de high tea uitbreiden met de volgende items:
Ontvangst met prosecco + € 4,00
Quiche, Mini saucijzen en / of geitenkaaskroketjes + € 3,00 per item
Vers fruit + € 4,00

Wellicht wenst u toch een keer iets anders dan een high tea. Bij Grand Café SOESTDIJK
kan dat. Wij bieden u naast de high tea, ook een high wine aan. Uiteraard geïnspireerd op
het idee van de high tea, maar dan met een paar heerlijke glazen wijn in combinatie met een
aantal borrelhapjes.
Bij de high wine ontvangen wij u graag met een glaasje prosecco. Op tafel serveren wij
brood met kruidenboter, tapenade en aïoli met saffraan. Daarnaast op tafel wat cornichons
en gemarineerde olijven. Daarna volgen 3 rondes met ieder 2 hapjes.
Gemarineerde zalm / Gebakken gamba
Gandaham / Bavette van Black Angus
Dessert
Daarbij schenken wij u een glaasje wit, rood en een glas dessertwijn. Het zijn geen volle
glazen. Wij begrijpen dat u wellicht nog moet rijden of nog andere plannen heeft voor de rest
van de dag. Mocht u echter een vol glas wensen, dan kan dit worden besteld voor +2,00 per
ronde.
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Voor het diner kunt u zelf een menu samenstellen aan de hand van de gerechten van onze
kaart. Tot 20 personen mag u 3 voor-, hoofd en nagerechten kiezen. 20 – 30 personen
keuzen uit 2 en bij meer dan 30 een vast menu. Kunt u niet helemaal slagen op onze kaart,
dan kunnen wij in overleg altijd nog gerechten naar uw wens verzorgen.

–€
Brood kruidenboter, aïoli, tapenade
Rauwkostsalade
Zalmsalade
Huzarensalade
Carpaccio met kappertjes, pijnboompitten en pecorino
Gemarineerde zalm met rucola en venkel
Gerookte kip met kerriemayonaise
Geserveerd met koude sauzen en dressings
Pulled chicken
Saté
Zalm met venkel en prei
Indische balletjes met tomatensaus
Kabeljauw gegratineerd
Seizoensgroenten
Friet
Dessertbuffet
–€
Brood kruidenboter, aïoli, tapenade
Rauwkostsalade
Zalmsalade
Huzarensalade
Aardappelsalade
Carpaccio met kappertjes, pijnboompitten en pecorino
Gerookte kip met kerriemayonaise
Gemarineerde zalm met rucola en venkel
Gerookte forel met gemarineerde wortel
Geserveerd met koude sauzen en dressings
Kip met hoi-sinsaus
Saté
Zalm met venkel en prei
Indische balletjes met tomatensaus
Pittige gamba’s
Varkenshaas met portsaus
Rijst
Seizoensgroenten
Friet
Dessertbuffet
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–€
Brood kruidenboter, pesto, tapenade
Gandaham met gepocheerde peer
Mozzarella en tomaat met basilicum
Coppa di parma
Gemarineerde zalm met rucola en venkel
Salade met artisjok en courgette
Geserveerd met koude sauzen en dressings
Pasta met bolognaisesaus
Pasta met pesto en kip
Lasagne
Aubergine met mozzarella uit de oven
Spaghetti frittata
Dessertbuffet

Onze walking dinners zijn aangepast aan het seizoen. Wij bieden u drie prijscategorieën
–€
2 voorgerechten, soep, 2 warme gerechten, koffie met bonbons
–€
2 voorgerechten, soep, 2 warme gerechten, dessert, koffie met bonbons
–€
Amuse, 2 voorgerechten, soep, tussengerecht, 2 warme gerechten, dessert, koffie met
bonbons

Wanneer u tijdens een diner meer waarde hecht aan privacy of om een rustige omgeving,
dan is Private dining een geschikte optie voor u. Hiervoor bieden wij u onze zalen. De zaal
wordt door u besproken en exclusief door u en uw gasten gebruikt.
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Wanneer u privé of zakelijk iets te vieren heeft of wellicht een afscheidsborrel moet
organiseren, dan bieden wij ook een aantal receptiearrangementen. Deze gelden allemaal
voor een periode van 2,5 uur en zijn exclusief buitenlands gedistilleerde dranken.
– €
2,5 uur onbeperkt gebruik van dranken uit ons Hollands assortiment
Nootjes en olijven
Kaas & worst
3 rondes gemengd warm bittergarnituur
– €
2,5 uur onbeperkt gebruik van dranken uit ons Hollands assortiment
Nootjes en olijven
3 rondes gemengd warm bittergarnituur
3 rondes luxe belegde toastjes
– €
2,5 uur onbeperkt gebruik van dranken uit ons Hollands assortiment
Nootjes en olijven
3 rondes gemengd warm bittergarnituur
3 rondes met luxe finger food

Wanneer u gebruik maakt één van de eerder beschreven mogelijkheden dan kunt u dit
eventueel uitbreiden met een feestelijk aperitief of amuse. Daarnaast bieden wij nog een
aantal mogelijkheden om uw arrangement compleet te maken.

Ontvangst met prosecco

€ 3,50 per persoon

Brood met dip

€ 1,75 per persoon

Amuse

€ 2,50 per persoon
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Wij begrijpen het belang van een goede vergadering. U wilt dat deze zo productief mogelijk
is. Daarvoor is de locatie die u kiest van groot belang. Want wanneer u een vergadering
organiseert, wilt u er op kunnen vertrouwen dat alles goed geregeld is. Daarom denken wij
graag met u mee! Wij bieden u diverse sfeervolle ruimtes en uitgebreide mogelijkheden om
de vergadering aan te kleden.

– €
3 uur gebruik van koffie/thee/water
Assorti koekjes
Diverse sandwiches
Huzarensalade
Rauwkostsalade
–€
3 uur gebruik van koffie/thee/water/ jus d’orange en frisdranken
Assorti koekjes
Diverse sandwiches
Tomatensoep
Huzarensalade
Rauwkostsalade
Vers fruit
Wij kunnen uw vergadering natuurlijk ook helemaal op maat aankleden. Uw gasten kunnen
voor, tijdens of na de vergadering worden voorzien van de volgende mogelijkheden;
Koffie
Tijdens de vergadering maakt u gebruik van koffie, thee en water. Op tafel zorgen wij
voor koekjes van de banketbakker.
Borrelgarnituur
Wij kunnen diverse hartige borrelgarnituren verzorgen. Uiteenlopend van nootjes tot
luxe belegde toastjes of een vertrouwde bitterbal.
Lunch
Wij kunnen de lunch voor u op tafel verzorgen of in buffetvorm. De wijze waarop de
lunch wordt geserveerd is uiteraard afhankelijk van uw wensen.
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Diner
Net als bij de lunch is ook het diner te verkrijgen als buffet, of kan het door ons
worden uitgeserveerd.
Carkit / Geschenk
Wellicht wenst u, uw gasten voor vertrek iets mee te geven voor onderweg. Uw
gasten ontvangen dan een carkit met daarin twee sandwiches, een zoete snack, een
stuk fruit en een flesje water. Of u wenst uw gasten juist te verrassen met een leuke
attentie. Bijvoorbeeld een flesje wijn in geschenkverpakking! Wij denken graag met u
mee over de mogelijkheden.

Bij Grand Café SOESTDIJK beschikken wij over prachtige zaalruimtes. De ruimtes dient u op
voorhand vast te leggen. Voor het exclusieve gebruik van de ruimte betaalt u een zaalhuur.
€
Op de begane grond
Maximale capaciteit 10 personen
–

–

€

Zalen op de eerste verdieping
Zijn met elkaar verbonden. In de nabije toekomst kunnen deze van elkaar worden
gescheiden.
Geschikt voor zowel kleine als grote groepen

Tijdens een vergadering kan het voorkomen dat u bepaalde audio & visuele ondersteuning
wenst te gebruiken. Graag vernemen wij wat u nodig heeft zodat wij dit voor u kunnen
regelen.

Ons Grand Café is uitstekend per auto bereikbaar. Centraal gelegen in het land en relatief
dicht bij snelwegen. Wij beschikken zelf over beperkte parkeergelegenheid, maar daar zijn
uiteraard oplossingen voor. Zo kan er aan de Noorderweg geparkeerd worden en kunnen
andere parkeergelegenheden nabij het bedrijf worden benut.
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Onze zalen zijn uiteraard ook te gebruiken voor diverse andere gelegenheden Denkt u
bijvoorbeeld aan een productpresentatie, workshop of wellicht iets uit uw privésfeer
(jubileum, bruiloft, condoleance, etc.). Ook bij deze gelegenheden zijn wij u uiteraard graag
van dienst.

De prijzen in deze folder zijn inclusief BTW. Daarnaast zijn alle prijzen en beschrijvingen
onder voorbehoud van wijzigingen.

Al uw wensen zijn bespreekbaar en wij denken graag met u mee wanneer u een gelegenheid
geheel zelf wilt aankleden. Wij voorzien u graag in passend maatwerk.
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