Koffietafel
€ 10,00 per persoon
- Diverse broodsoorten
- Ham
- Kaas
- Cervelaat
- Zoetwaren
- Onbeperkt koffie en thee

Koud buffet € 11,50 per persoon
- Rundvleessalade
- Gevulde eitjes
- Ham/aspergerolletje
- Tomaten, komkommer, feta en uienringen
- Wrap met tonijnsalade of gerookte zalm
- Kipspiesje met tomatensalsa
- Meloen met ham
Stokbrood met kruidenboter

Koud/warm buffet € 22,50 per persoon
Aanvulling koud buffet met
- Pasta salade
- Witte rijst
- Aardappelgratin
- Warme groente
- Zalmsalade
- Varkenshaas met champignons, uien en rode wijnsaus
- Gemarineerde kipfilet met satésaus

Luxe hapjes € 4,50 per hapje

Maasbreesestraat 49

- Gerookte eend met bietensalade
- carpacio
- Vitello tonato met kappertjes en tonijnsaus
- Spaans runderstoofpotje

077 751 94 24

5921 EJ Venlo-Blerick
bgg. 06 22 47 94 01
info@cafezaalapollo.nl
cafezaalapollo.nl

Arrangementen
1.	6 uur aaneengesloten drankarrangement [uitgezonderd
speciaal bieren en sterke drank]
	Inclusief 2x bittergarnituur en nootjes
€ 24,50 per persoon.
2.	Zie arrangement 1 met mini-hamburger en puntzakje frites
€ 30,00 per persoon
3.	All-in arrangement 6 uur aaneengesloten arrangement
	inclusief speciaal bieren en sterke drank 2x bittergarnituur
en nootjes € 34,50 per persoon.
4. 	Vanaf 40 personen en 5 uur aaneengesloten kunnen wij de
consumptie prijs per stuk verlagen
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Show de tapas € 3,50 per hapje
- Gekruid kipspiesje met aardappelomelet
- Bladerdeeghapjes met gehakt of tonijn
- Kopje tomatensoep
- Gepaneerde garnalen met alioli
- Mini-hamburger met sla tomaat en saus
- Zalmsalade met crostini
- Tonijnsalade met crostini
- Gehaktballetjes in tomatensaus
- Mini-loempia met atjar en kroepoek
- Gepaneerde inktvisringen
- Wrap met zalm en kruidenkaas
- Puntzakje frites [€ 2,00]

BBQ € 15,95 per persoon
Keuze uit 4 soorten vlees
- Grilworst
- Kipfilet
- Varkenslapje
- Speklap
- Spies
- Hamburger
- Gambaspiesje
- Tomaten komkommer fruitsalade
- olijven met feta rundvleessalade
- aardappelsalade of pasta salade
- diverse sausjes
- stokbrood met kruidenboter

Kinderbuffetje voor bijv. communie of kinderfeestje
€ 5,00 per kind
- Limonadesiroop
- Knabbels [chips e.d]
- Cake
- Snoepzakjes
- Frietjes en frikandel
- Churros en chocoladefontein € 2,50 per kind extra

