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Harold Oosterlaar                              info@milligers.nl                              06-82008823 

 

Grand Café 

M  I  L  L  I  G  E  R  S 
‘bewegen aan het water’ 
Dranken arrangement (4 uur) 1. 

Koffie/cappuccino met soesjes of cocktail of gelijk beginnen met een drankje  
Alléén bier(geen speciaalbier), huiswijn, frisdrank en binnenlands gedistilleerd (indien 
voorradig)  
1.€23,50 p p voor bruiloften, overige partijen €25,00 p p     
   Voor 4,5 uur is de prijs €26,00 p p voor bruiloften, overige partijen €27,50 p p 
   Voor kinderen (t/m 16 jr) is de prijs €12,50 p p ( 4uur) / €14,00 p p (4,5 uur) 

Trouwen op locatie vanaf € 200,= (ceremonie alléén in combinatie met avondbruiloft en/of 
BBQ.) 
Schoonmaakkosten voor gebruik van confetti € 300,00 

 

Tapasbuffet       Bittergarnituur 
Alléén voor feesten na 20.00 uur                            - 2x koud en 3x warm  vanaf €6,00  p p 

- Spaanse eieren(gevulde eitjes, paprika, olijven)      - Pinda’s, zout mix  €0,50  p p 
- Serranoham met meloen    - Stokbrood en tapenade       €2,00  p p 
- Spaanse spiesjes (olijf, kaas, chorizo)                      - Puntzakje patat                      €2,00  p p 
- Zalmbonbon (gevuld met roomkaas, rode ui, 

                   rucola en kappertjes) 

- Carpaccio op stokbrood (balsamico, 

           Pijnboompitten en rucola) 

- Diverse biologische worst en kaassoorten 
- Groente stick met hummus 
- Stokbrood met kruidenboter en tapenade 
- Bourgondische bitterballen       
- Mini rundvleesburger*  
        (sla, tomaat, ui, augurk, saus)                      
- Broodje pulled porc*   
     (koolsla, paprika, BBQ saus)                                   
- Patatas Bravas* (aardappelblokjes, pittige 

            Salsa, gehaktballetjes) 

- Krokante kipfingers met koude dipsaus 

- puntzakjes patat             Besloten feesten in overleg  
* 1 item naar keuze       (groepen onder 40 personen kleine kas) 
€ 12,50 p.p.   
           

Opties komen na 2 weken automatisch te vervallen. 
(bevestigen en verlengen kan alleen via de mail, info@milligers.nl) 

 
 

Soesjes     € 0,50 
Petit Fours    € 1,70 
Gebak               € 2,60 
Eigen gebak (bediening/afwas)          € 0,50 
Consumptiebonnen                          € 3,00 
(zaalhuur in overleg) 
 
 

Voor kinderen van 5 t/m 10 jaar  rekenen 
wij €7,00 per kind. 
- Patat met kipnuggets of frikandel of 
  kroket met kinderijshoorn 
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Grand Café 
M  I  L  L  I  G  E  R  S 

‘bewegen aan het water’ 
 

Barbecue (vanaf 12 personen) 
A         B             C                D  
Kipsaté        Kipsaté            Kipsaté                          Kipsaté 
Kipfilet        Kipfilet            Kipfilet               Entrecote    
Hamburger        Hamburger           Hamburger              Kipfilet  
Beef teriyaki spies       Beef teriyaki spies         Beef teriyaki spies       Lamskotelet 
Worst kip/varken       Worst kip/varken          Runder ribeye              Kalfsoester 
Seizoensalade        Runder ribeye              Gamba- of              Hamburger 
Frisse groene salade       Seizoensalade           groentespies              Vis  
Kruidenboter        Frisse groene salade      Seizoensalade              Seizoensalade 
Tapenade        Kruidenboter           Frisse groene salade     Frisse groene salat  
BBQ sauzen        BBQ sauzen           Kruidenboter              Kruidenboter  
Vleessalade                  Griekse rauwkost           BBQ sauzen              BBQ sauzen  
Eiersalade                  Eiersalade            Rauwkost              rauwkost 
Patat        Vleessalade           Eiersalade              eiersalade 
Satésaus        Patat            Vleessalade              vleessalade 
Stokbrood       Satésaus            Patat                          patat 
        Stokbrood            Satésaus              Satésaus  
        Tapenade            Stokrood                       Stokbrood 
                Tapenade    Tapenade 
€19,50  p p    €20,50  p p           €22,00  p p                     €25,50  p p       
    
Uitbreiding BBQ met vis €1,50 p p  
Wij bereiden het vlees op de BBQ voor u  €35,00  
Kinderen onder de 10 jaar €7,00 per kind voor het buffet.   

 

Dessert  
1.                                     2.                                                       3. (Dessert buffet) 
Sundae ijs                               Chocoladedroom                                Mövenpick ijs  
met Caramel-,                          Glaasje chocolade mousse                 Vanille ijs  
Chocolade- of                            met stukjes brownie                          Room ijs              
aardbeiensaus                         €3,50  p p                                 Sorbet ijs                  
€2,50  p p                                                                                           Huisgemaakte bavarois 
                                                                                              Vers fruit  
                                                               Slagroom            
                                                                                Chocolade mousse 
                                                                                Brownies         
                                                                                           Diverse toppings                
                                                                                             €5,50  p p 
 

Deze prijzen gelden voor het jaar 2020 
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Koud en warm buffet vanaf € 21,50 p.p. 
(minimaal 25 personen) 

Koud buffet A  Koud buffet B  Tapasbuffet Milligers 

Vleessalade   Vleessalade   koude gerechten: 
Eiersalade   Eiersalade   -Salade met groene asperges en pecorina 
Gerookte Zalm  Olijven                        zontomaatjes, rode ui en walnootjes  
Mayonaise   Zoute haring   -Huisgemaakte Gazpacho 
Olijven   Garnalen   -Diverse spaanse vleeswaren(chorizo, worst) 
Griekse rauwkost  Gerookte paling    -Meloen met serranoham 
Gemengde salade  Gerookte Zalm  -Stokbrood met aiöli en tapenade’s 

Kruidenboter   Kruidenboter   -Duivelse eieren 
Tapenade   Griekse rauwkost  -Tortilla Espanola (aardappel, ui, ei) 
Stokbrood   Gemengde salade  -Gemarineerde olijven 

Mayonaise   Carpaccio    
    Tapenade   Warme gerechten: 
    Stokbrood   -Mini rundvlees burger of broodje pulled porc 

€ 10,50  p p   €13,50  p p   -Krokante kipfingers            
              -Potata’s Bravas(aardappelblokjes, gehaktballetjes) 

Warm buffet A  Warm buffet B               -Gebakken knoflook mosselen       
Runderstoof              Kalfsucade rode portsaus         -Gefrituurde uienringen 

Pulled Porc              Ossenhaaspuntjes  -Puntpaprika met geitenkaas uit de oven        
Kipsate satésaus      teriyaki saus           -Surf en Turf (garnalen-biefstuk spies) 
    Kipsaté satésaus    

€11,00 p p   €15,00 p p   €24,50 p p             
 

Vooraf huisgemaakte soep  €2,50 
Vis kan ook in plaats van vleesgerecht 
Warm buffet met gratin, patat en rijst. 

Kinderen onder de 10 jaar €7,00 per kind voor het buffet. 

Deze prijzen gelden voor het jaar 2020 

 
 

Voor alle, in deze folder,  genoemde prijzen p p/p st wordt het door u opgegeven  aantal 
personen volledig doorberekend. Ook het aantal gasten boven de door u opgegeven aantal 
personen worden doorberekend. 
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Grand Café 

M  I  L  L  I  G  E  R  S 
‘bewegen aan het water’ 

 
Meetings (maandag tot en met woensdag) 

Zaalhuur € 100,00  per dagdeel 
 
 

Lunchbuffet (minimaal 12 personen) 
Oerbrood wit/bruin en pistoletjes 
Kroket/groentekroket    
Biologische kaassoorten en vleeswaren 
Huisgemaakte Quiche   
Groene salade, huisgemaakte pastasalade                                
Biologische yoghurt                    € 13,50 p p 
 
Soep, keuze uit 2         €  3,50 p p 
Vers seizoensfruit                                          € 2,25 p p 
Handfruit, (appel, handsinaasappel, banaan)      € 1,00 p p 
 
Kleine groepen Business lunch(12 uurtje) €10,50 p p  of a la carte lunchen. 
 

Winterbuffet (onder de 25 personen 2 stamppotten naar keuze) 
Stamppot zuurkool, Stamppot boerenkool, Hutspot 
Rookworst, ribbetjes, Speklappen en gehaktballetjes. 
 Jus en zuurgarnituur                                           € 18,50 
 

Pasta buffet (onder de 20 personen 2 gerechten naar keuze) 

Lasagna Milligers Huisgemaakte Lasagna gegratineerd met kaas 

Spaghetti Bolognaise   Spaghetti met Bolognaise saus  
Fussili Carbonara         Fussili in roomsaus met ham/spek/champignon en prei. (Gegratineerd met kaas) 
 

Oerbrood met diverse tapenades 
Plank met toppers Geraspte kaas, peper/zout/olijfolie, verse kruiden, rucola en kappertjes/olijven. 

Diverse groene salade            € 16,50
     
 

 
Deze prijzen gelden voor het jaar 2020 
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