arrangementen
eten en drinken

2

Een geslaagd evenement begint met een hartelijke ontvangst.
Wij heten u en uw gasten daarom graag welkom met een van onze
ontvangstarrangementen. Zo bent u verzekerd van een goede start.
ontvangst met een gebakje		
Koffie en thee met een klein gebakje passend bij de
tentoonstelling of uw evenement.

5,00

ontvangst met verschillende zoetigheden
Koffie en thee met verschillende kleine zoetigheden,
zoals brownie uit eigen keuken, amandelfriandises, bonbons,
eclairs en macarons.

5,50

3

4

Om onbezorgd te vergaderen bieden wij een vergaderarrangement
aan. Natuurlijk kunt u het arrangement naar wens uitbreiden met
verschillende zoete en hartige opties.
2 uur vergaderen	
Koffie, thee, roomboterkoekjes en fruitwater.
Het arrangement is verlengbaar per uur inclusief koffie,
thee en fruitwater.

5,95

1,95

Het arrangement is uit te breiden met de volgende opties:
Frisdranken		

gemiddeld 2,55 per consumptie

Zoet
Versgebakken gevulde koek 		
Mini Oranjekoek van de bakker 		
Verschillende zoetigheden, zoals brownie uit 
eigen keuken, amandelfriandises, bonbons, eclairs
en macarons
Hartig
Broodje kroket met mosterd 	
Huisgemaakt saucijzenbroodje 	

2,60
2,60
4,95

3,00
3,80

Gezond
Beker vers fruit 						
2,20
Gezonde mueslireep 					
2,20
Bananenbrood 						
2,80

5

Onze menukaart verschilt per seizoen en daarmee ook de
samenstellingen van de lunches. Heeft u interesse in een geheel of
gedeeltelijk vegetarisch assortiment? Ook dat verzorgen we graag.
Onderstaande lunch serveren we in overleg in de vergaderzaal of
in Café Thús.
basislunch café thús	
Verschillende versgebakken broodjes van Café Thús,
met bijvoorbeeld Tynjetaler kaas en tomatenjam of
Friese ambachtelijke ham met verse pesto.
Melk/karnemelk, fruitsappen en fruitwater.

12,50

Het arrangement is uit te breiden met de volgende opties:
Huisgemaakt saucijzenbroodje 	
3,80
Broodje kroket met mosterd		
3,00
Beker vers fruit 		
2,20
Groentequiche3,80
Kleine kop soep 
3,80

6

7

fries borrelgarnituur 
Friese boerenkaas en ambachtelijke Friese droge worst geserveerd
met mosterd uit Warten, nootjes en zoutjes.

4,00

borrelgarnituur thús	
Friese boerenkaas en ambachtelijke Friese droge worst nootjes,
zoutjes en 2 ambachtelijke bitterballen.

6,00

gezond plankje
4,95
Huisgemaakte humus, groentestengels, onze eigen ongezouten notenmelange
en 2 bitterballen met luxe vulling als risotto, geitenkaas en oesterzwam.
Stelt u liever zelf uw borrelhapjes samen of wilt u net dat beetje meer,
kies dan uit onderstaande opties:
warme hapjes (per stuk)
Huisgemaakt hapje van fries weiderund 	
Ambachtelijke bitterbal
Gepaneerde garnalen
Vegetarische miniloempia’s
Kaasstengels 
Bitterbal met luxe vulling als risotto, geitenkaas en oesterzwam
Huisgemaakt vegetarisch hapje

1,95
1,00
1,30
1,00
1,00
1,50
1,95

koude hapjes (per portie)
Groentereepjes met humus 
Zoutjes en nootjes 
Mediterrane olijvenmix

2,75
2,50
3,50

8

9

10

soepbuffet 
14,50
2 soepen van het seizoen, Hollandse saladebar met
verschillende garnituren, versgebakken broodsoorten met
huisgemaakte pesto, humus en kruidenboter.
hollandse stamppotbuffet
26,00
2 verschillende stamppotten van het seizoen met bijpassende
garnituren, waarvan altijd een stamppot vegetarisch is. We
verrassen u graag het hele jaar door met heerlijke stampotten.
het hollandse stamppotbuffet is uit te breiden
met soep als voorgerecht	
2 soorten huisgemaakte soep, diverse broodsoorten met
huisgemaakte pesto, humus en kruidenboter.

8,50

seizoensbuffet 
27,50
Een buffet met al het lekkers dat het seizoen te bieden
heeft! Het buffet bestaat uit soep, een warm vegetarisch/
vlees en vis gerecht, 2 aardappelgarnituren en 1 warm
groentegarnituur. En een saladebar met verschillende
garnituren. We doen je graag een menuvoorstel waarbij we
rekening kunnen houden met uw specifieke wensen.
als heerlijke afsluiter
dessertglaasjes per stuk
Een assortiment van verschillende toetjes.

3,50

koffie en thee met kleine zoetigheden 
5,50
Koffie en thee met verschillende kleine zoetigheden, zoals
brownie uit eigen keuken, amandelfriandises, bonbons, eclairs
en macarons.
Heeft u specifieke wensen dan doen we u graag een
menuvoorstel op maat.

11

walking dinner
We serveren u en uw gasten handzame gerechtjes, zodat u deze
staand en/of in een flexibele setting kan eten. Wij houden zoveel
mogelijk rekening met seizoensgebonden producten. Om deze
reden zullen wij altijd een voorstel doen dat binnen het seizoen van
het evenement past en aansluit op uw wensen.
6 gangen
7 gangen
8 gangen

48,00
55,25
62,50

sit-down dinner
Tijdens een sit-down dinner nemen gasten plaats aan tafel. Zo
kunt u de tijd nemen om gezellig met elkaar te dineren. Ook hier
houden we bij het maken van het menu rekening met het seizoen.
3 gangen
4 gangen
5 gangen

12

vanaf 38,50
vanaf 47,50
vanaf 56,50

13

14

Hieronder kunt u, afhankelijk van de geplande duur van uw diner
en/of feest, een drankarrangement kiezen.
welkomstdrankje passend bij de tentoonstelling of evenement
Met alcohol 
4,75 per glas
Non-alcohol
3,50 per glas
						
onderstaande tarieven gelden voor onbeperkt bier, fris en wijn
per persoon:
1 uur		
9,50
2 uur			
17,25
3 uur			
21,20
4 uur			
24,25
5 uur			
27,25
borrel op nacalculatie, keuze uit ons volledige
drankenassortiment:
frisdranken 		
sappen 		
bier 			
wijn 			

2,75
3,75
2,75
4,00

De prijzen zijn exclusief BTW.
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contact
U bereikt ons via: evenementen@friesmuseum.nl
of 058 255 55 00.
fries museum
Wilhelminaplein 92, 8911 BS Leeuwarden
058 255 55 00, www.friesmuseumzakelijk.nl

route
Het Fries Museum ligt aan het Wilhelminaplein in
het hart van Leeuwarden, vlakbij de invalswegen
en het openbaar vervoer. Pal onder het museum
vindt u een ruime parkeergarage, hiervoor volgt
u P-Route Zaailand. Het bus- en treinstation
bevindt zich op 5 minuten loopafstand.

