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> CATE R IN G
Tarieven catering verzorgd door
Bijzondere Locaties Groningen.
Wilt u een gespecificeerd kostenoverzicht ontvangen voor uw
evenement? Stuur ons een
e-mail: info@blgroningen.nl
of bel: 050 318 14 33.

Bijzondere Locaties Groningen
exploiteert vijf monumenten in en
nabij Groningen. De ruimtes worden
verhuurd als accommodatie voor
diverse evenementen, zoals vergaderingen, diners, huwelijken, concerten,
exposities en lezingen. We zijn een
professionele organisatie, maar met
een zeer maatschappelijk doel: het in
stand houden voor latere generaties
van ons meest geliefde erfgoed.
Onze locaties:
Der Aa-Kerk - Groningen
Remonstrantse kerk - Groningen
Kerk van Leegkerk - Groningen
De Amshoff - Kiel-Windeweer
Kerk van Klein Wetsinge - Wetsinge

Bĳzondere Locaties Groningen
050 318 14 33
info@blgroningen.nl
www.blgroningen.nl

C AT E R I N G
Bĳzondere Locaties Groningen kan de catering verzorgen bĳ uw borrel, receptie, huwelĳk
of lezing op een van onze locaties. Hieronder vindt u de tarieven voor de catering die wĳ
verzorgen in de Der Aa-kerk, de Remonstrantse kerk en de kerk van Leegkerk.
Wilt u een evenement organiseren in De AmshoﬀRIGHNHUNYDQ.OHLQ:HWVLQJH? Neem dan
rechstreeks contact op metGH]HORFDWLHV
Wilt u een gespeciﬁceerd kostenoverzicht ontvangen voor uw evenement? Stuur ons een e-mail: info@blgroningen.nl of bel: 050 318 14 33. Onderstaande
prĳzen zĳn per consumptie, exclusief btw; non-alcoholisch 6%, alcoholisch 21%).

Dranken
Frisdrank
Bier
Huiswĳn, rood of wit
Champagne
Cava wĳn
Crémant de Bourgogne
Koﬃe en thee

Zoete lekkernĳen
1,89
2,11
2,31
5,89
2,95
3,36
1,42

Plak koek of cake
Luxe bonbon
Handgemaakte bonbon
Petit fourtje, incl. bordje/vorkje
Idem met foto/logo
Gebakje, incl. bordje/vorkje
Idem met foto/logo

0,75
1,-2,-2,50
3,45
3,-3,95

Lunch
Dagelĳks brood
Belegde broodjes (2 p.p.), suikerbrood, fruit, melk, karnemelk, jus d’orange € 10,-Niet bĳ brood alleen
Belegde broodjes (2 p.p.), suikerbrood, quiche, soep (tomaten- of mosterdsoep),
fruit, melk, karnemelk, jus d’orange € 15,-Als God in Frankrĳk
Broodjes/sandwiches met luxe beleg (2 p.p.), suikerbrood, quiche (2 soorten),
tomaten- en mosterdsoep, fruit, melk, karnemelk, jus d’orange € 20,-Vraag naar de mogelĳkheden.

Borrelhapjes
Standaardassortiment (nootjes, olĳven, kaas, worst) € 3,-Luxe hapjes (bĳv. wraps met zalm, wraps met gerookte kip, gevulde eitjes) € 6,-Wĳ oﬀreren u graag een assortiment borrelhapjes in de door u gewenste
prĳscategorie.

Cateraars
Bĳ catering verzorgd door anderen dan de Bĳzondere Locaties Groningen, berekenen
we een commissie van 10% over het food & beverage-gedeelte. In de loop der jaren
hebben wĳ prettige contacten opgebouwd met verschillende cateraars. Onderstaande
bedrĳven hebben regelmatig en naar volle tevredenheid van eerdere huurders op onze
locaties gewerkt. Bĳzondere Locaties Groningen heeft met geen enkele cateraar een vast
contract. Als huurder bent u dus geheel vrĳ in uw keuze van cateraar.
Traiteur Service s’Amuse
De Smaak van het Noorden
De Cateraars

Bos&Bos Catering
Beĳk Catering Service

