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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.€24,50 p p voor bruiloften, overige partijen €26,00 p p (bruiloften in combinatie met 

   ceremonie, BBQ en/of buffet)     

   Voor 4,5 uur is de prijs €27,00 p p voor bruiloften, overige partijen €28,50 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 onze locatie      vanaf € 200,00 (alléén in combinatie met avondbruiloft)       

Confetti en vuurwerk is niet toegestaan. (extra kosten voor opruimen zijn €300,=) 

 

Bittergarnituur           Koud bittergarnituur                 € 1,20  p st 
- Bittergarnituur                                    Warm bittergarnituur                € 1,20 p st 

   2x koud, 3x warm                € 6,00  p p         

- Pinda’s, zout mix         € 0,50  p p         

- Stokbrood met kruidenboter                              

   en tapenade                               €2,00  p p            

- Loempia (vegetarisch)              €1,50  p st 

- Broodje beenham (klein)        €3,00 p p 

- Puntzakje patat                        €2,00 p p 

- Kipsate met stokbrood        €3,50 p p 

 

Bittergarnituurbuffet/tafel € 10,50 p.p. 
Alléén voor feesten na 20.00 uur 

 

Koud/Warm buffet             € 25,50 p.p. 
Vis, vlees met garnituren 

 

BBQ                                     € 23,50 p.p. 
Rundvlees, kip, vis met garnituren 

 

Dessert buffet                       € 6,00 p.p. 
Vanille, aardbei en softijs met garnituren                        

                       Besloten feesten in overleg  
Brunchbuffet incl. soep             € 14,50 p.p.         (groepen onder 40 personen kleine kas)                 

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) 
 

prijs per persoon is minimaal € 6,00 per 

persoon per uur bij alle feesten en partijen. 
 

HIGH TEA (vanaf 25 personen)            € 15,00 
Exclusief drankjes 
 

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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