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Mogelijkheden verzorging koffietafel 
 

Dit voorstel geeft een overzicht van mogelijkheden rondom de verzorging van een koffietafel 
en een afscheid.  

 

We hopen dat we in bijgaand voorstel de juiste sfeer en het juiste gevoel hebben 
weergegeven en dat u een goed beeld krijgt van de mogelijkheden. Uiteraard staan wij altijd 
open voor een afspraak om de wensen persoonlijk door te spreken. 

 
Voorstel A: Koffie en thee met gebak 
 

Een kopje koffie of thee met een heerlijk gebak wordt aangeboden. 

▪ Appeltaart of Limburgse vlaai 
▪ Onbeperkt koffie en thee  

 

De prijs voor deze invulling bedraagt      € 6,50 per persoon 

 
Voorstel B: Broodjes in buffetvorm of op tafel 

 

Naar wens worden de onderstaande broodjes in buffetvorm of op tafel gepresenteerd: 

▪ Diverse luxe broodjes met diverse soorten beleg, zoals: boerenkaas van kaasboerderij 
Mertens, gegrilde beenham van het ‘Livar’ varken, gerookte zalm, roombrie en 
rosbief van het ‘Friander’ rund 

▪ Onbeperkt koffie en thee  

 

De prijs voor deze invulling bedraagt      € 16,00 per persoon 

 
Extra opties 
Fijne ossenstaart bouillon     € 3,00 per persoon 
Runderbouillon met mergballetjes en bloemkoolroosjes  € 3,00 per persoon  
Vlaai na het broodjesbuffet     € 3,00 per persoon 
Extra bij de bestellen: Pasteitje met kip   € 4,50 per persoon 
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Voorstel C: Broodjes in buffetvorm of op tafel 
 

Naar wens worden de onderstaande broodjes in buffetvorm of op tafel gepresenteerd: 

▪ Luxe sandwiches belegd met o.a. gerookte kipfilet, gerookte zalm, eiersalade en 
komkommer op etagères op tafel 

▪ Focaccia’s gevuld met bijvoorbeeld gerookte zalm en mascarpone, geitenkaas en 
honing, hertenham en roomkaas op etagères op tafel 

▪ Luxe broodjes belegd met o.a. boerenkaas van kaasboerderij Mertens, gegrilde 
beenham van het ‘Livar’ varken, gerookte zalm, roombrie en rosbief van het 
‘Friander’ rund op etagères op tafel. 

▪ Onbeperkt koffie en thee  

 

De prijs voor deze invulling bedraagt      € 16,00 per persoon 

 
Voorstel D: Broodjes in buffetvorm of op tafel 
 

Naar wens worden de onderstaande broodjes in buffetvorm of op tafel gepresenteerd: 

▪ Suikerbrood, heerlijk vers brood met parels van suiker 
▪ Heerlijk vers rozijnenbrood 
▪ Luxe sandwiches belegd met o.a. gerookte kipfilet, gerookte zalm, eiersalade en 

komkommer op etagères op tafel 
▪ Focaccia’s gevuld met bijvoorbeeld gerookte zalm en mascarpone, geitenkaas en 

honing, hertenham en roomkaas op etagères op tafel 
▪ Luxe broodjes belegd met o.a. boerenkaas van kaasboerderij Mertens, gegrilde 

beenham van het ‘Livar’ varken, gerookte zalm, roombrie en rosbief van het 
‘Friander’ rund op etagères op tafel. 

▪ Onbeperkt koffie en thee  

 
De prijs voor deze invulling bedraagt      € 17,00 per persoon 
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Voorstel E: Mooie plankenlunch 
 

Een smaakvolle lunch wordt op bourgondische houten planken gepresenteerd met 
bijvoorbeeld de onderstaande invulling: 

▪ Gezonde smoothie met diverse soorten groenten en fruit 
▪ Diverse rijkelijk gevulde wraps 
▪ Diverse rijkelijk belegde sandwiches 
▪ Diverse rijkelijk belegde broodjes 
▪ Zoute kaasstengels 
▪ Onbeperkt koffie en thee  

 
De prijs voor deze invulling bedraagt      € 18,50 per persoon 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voorstel F: Warm en koud buffet  
 
Een keur aan warme en koude gerechten wordt in buffetvorm gepresenteerd:  

▪ Kalfspoulet van ‘Peters’ farm met champignonroomsaus 
▪ Kipfilet van de boerderij met stroganoffsaus 
▪ Bruin brood 
▪ Wit brood 
▪ Krentenbrood 
▪ Suikerbrood 
▪ Limburgs roggebrood 
▪ Witte en tarwe broodjes 
▪ ‘Streek’ broodbeleg (diverse vleeswaren, boerenkaas en zoetbeleg) 
▪ Gekookte eieren 
▪ Roomboter 
▪ Verse seizoensalade 
▪ Verse fruitsalade 
▪ Onbeperkt koffie en thee  

 
De prijs voor deze invulling bedraagt      € 20,50 per persoon 
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Koffietafel bij ons op locatie (zonder afscheid) 
 

ProefLokaal Limburg beschikt over diverse ruimtes waar u met uw dierbare samen kunt 
komen. Wij nodigen u graag uit om een beeld te krijgen van de ruimtes en de mogelijkheden 
 

Orangerie         Inbegrepen 

De Orangerie is de grootste ruimte binnen ProefLokaal Limburg en biedt dan ook de meeste 
mogelijkheden. Het aangrenzende terras is bij goed weer ook te gebruiken. 

 

   
 

Streekwinkel en/of Educatieruimte      Inbegrepen 

De Streekwinkel is een sfeervolle, knusse ruimte. Uiteraard staat het aangrenzende terras 
ook tot uw beschikking! Indien gewenst kunt u de aangrenzende ruimte de Educatieruimte 
ook betrekken bij het geheel om meer gasten te kunnen ontvangen.  

 

   
 

Stretchtent         € 200,00 

De stretchtent is een fantastische landelijke locatie middenin de natuur om elkaar te 
ontmoeten.   
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Afscheid bij ons op locatie 
 

Naast de koffietafel bieden wij u ook de gelegenheid om het afscheid in zijn geheel bij ons op 
locatie te laten plaatsvinden. Wij hebben een bijzondere locatie gecreëerd in de buitenlucht 
waar u in de gelegenheid bent om uw gasten te verwelkomen. Deze setting is puur, mooi en 
perfect op het moment dat uw dierbare zich graag middenin de natuur begaf. Zowel in de 
zomermaanden als in de wintermaanden biedt deze locatie de mogelijkheid om hier samen 
te komen. Aangenaam, sfeervol en persoonlijk. Uiteraard is het ook mogelijk om de 
afscheidsdienst voorafgaand aan de koffietafel in onze grootste zaal genaamd de Orangerie 
te laten plaatsvinden. 

 

Stretchtent 

De stretchtent is de buitenlocatie die wij gecreëerd hebben om gasten zowel in de zomer als 
de winter te kunnen verwelkomen in de buitenlucht. De huurprijs is inclusief een eenvoudige 
TV- en geluidsinstallatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huur inclusief standaard opstelling Stretchtent     € 600,00 

 

Orangerie 

De Orangerie is onze grootste zaal die ruimte biedt voor een afscheidsdienst.  De huurprijs is 
inclusief een TV- en geluidsinstallatie. 
 

   
 

Huur inclusief standaard opstelling       € 300,00 
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Bijzonderheden  
 

▪ Alle prijzen met betrekking tot catering zijn exclusief 6% BTW 
▪ Alle prijzen met betrekking tot locatie zijn exclusief 21% BTW  
▪ Eventuele overige dranken worden in rekening gebracht op basis van nacalculatie. 

▪ Er wordt extra aandacht besteed aan het feit dat er genoeg koffie en thee 
geschonken wordt. 

▪ De aangegeven prijs is inclusief de inzet van gastheren en –dames en de benodigde 
koks om de koffietafel te verzorgen. 

▪ Wij verzorgen het afscheid geheel verantwoord en COVID-19 proof. Onze 
medewerkers zijn zich bewust van de maatregelen die gelden en houden zich aan de 
richtlijnen van het RIVM. Om dit afscheid veilig te kunnen verzorgen verwachten wij 
ook van de gasten dat zij zich aan de geldende maatregelen  houden. 

▪ Uiteraard hebt u de gelegenheid om de locatie naar wens aan te kleden om er een 
persoonlijk afscheid van te maken. 

▪ Indien gewenst kan onze vaste partner zorgen voor een live verbinding tijdens het 
afscheid. De prijs is afhankelijk van de wensen. 

▪ Het bedienen van de presentatie tijdens de afscheidsdienst is in eigen beheer. 
▪ Extra wensen en voorzieningen kunnen in overleg worden ingehuurd en verzorgd. 
▪ De prijzen zijn gebaseerd op 2021 voor 2022 geldt een indexering van de prijzen. 

 


