Sprok “Feesten aan de Waal”
Prachtig gelegen aan de rivier de Waal, met uitzicht op Nijmegen en de Ooypolder, biedt Sprok twee unieke zalen !
Op de dijk een intieme ruimte met een prachtige tuin ervoor.
Zowel binnen als buiten, onder de platanen, kan in stijl gedineerd worden met aansluitend een gezellige feestavond.
Lager gelegen heeft Sprok een zaal met balkon, terrasje en strand aan de Waal.
Zeer geschikt om met een groot gezelschap te genieten van een buffet, en lekker te feesten, zowel binnen als buiten.
Huwelijk op locatie.
Gemeente Lingewaard komt graag op locatie uw huwelijk voltrekken.
Dit kan op elke gewenste plek bij Sprok: In de tuin onder de platanen, op het terrasje aan de Waal of op het strand en
natuurlijk ook binnen. De kosten daarvan bepalen we in overleg.

Sprok als vergaderruimte behoort ook tot de mogelijkheden.
In een rustgevende omgeving is het goed toeven, ook de lunch kunnen wij dan verzorgen.
Ook uitvaart en koffietafels kunt u geheel naar eigen wens door ons laten verzorgen.

Prijslijst 2020
25-50 personen

50-100 personen

100 personen of meer

€ 2.20

€ 2.15

€ 2.10

Pils & fris

2.30

2.20

2.15

Wijnen

3.75

3.50

3.30

Spec. bier

3.30

3.10

2.95

Binnenl.ged.

2.40

2.20

2.10

Buitenl. ged.

3.75

3.60

3.50

Afkoop drank

25.00

24.00

23.00

Koffie & thee

Welkomstdrankje: Cava

Excl. gedist. voor 5 uur

€ 3.70

Bij de koffie:
Slagroomsoesjes

- 0.80 p.p.

Vlaaienbuffet per punt

- 2.20

Gebakjes

- 3.00

Kaasstengels en notenmix

€ 2.60 per bakje

Hapjes:
Warme hapjes o.a. bitterballen, kaassouffles, miniloempia en
mini frikandel

€ 0.60 p.st

Thais gekruide Dim Sum, kip, vega, vis

- 0.80

Warme bladerdeeghapjes en minipizza’s

- 0.80

Luxe toast o.a. met zalm, carpaccio, geitenkaas

- 1.00

Hapjestafel; vanaf 50 personen
Aardappelsalade met gerookte zalm

Krabsalade

Kisir, Arabische salade met kaas

Olijven

Huisgemaakte tonijntapenade

Tomaat-pesto salade

Gedroogde ham en worstsoorten

Sauzen

Kaasplank

Broodmix

________________________________________________€ 9.50 per persoon

Buffetten vanaf 25 personen

Lente buffet
Gekruid mootje zalm
Gemarineerde kidijfilet met balsamico en rozemarijn
Roseval aardappelpartjes
Paddenstoelenrisotto
Groentequiche
Frisse salade met basilicumdressing
Oerbrood, tapenade & knoflooksaus
____________________________________________€ 22.50 per persoon
Spaans tapasbuffet:
Olijven, olijftapenade, knoflooksaus, peppadews, paprikasaus, brood.
Geroosterde groenten in olie, gemarineerde champignons, gemarineerde artisjokhart, aardappel uit de oven,
Paella met zeevruchten en gamba’s.
Kip balsamico en rozemarijn, kruidige gehaktballetjes, chorizo met appel en ui, inktvisringen
_____________________________________________€ 24.50 per persoon
BBQ
Biefstukspiezen, kipdijsaté, procureurlapjes, worstjes, runderhamburgers, vispakketjes,
Gegrilde groenten, vegetarische spiesjes en burgers
Rundvleessalade, gemengde sla, fruit,
Satésaus, knoflooksaus, tomatensalsa, verse frietjes en brood.
_____________________________________________ € 24.50 per persoon
Indisch buffet
Varkenshaas saté, kip ketjap, groenten sajoer, gamba paksoi, ketjap eieren,
Thempé, gele rijst, gefruite ui, kroepoek, atjar, zoetzure courgette.
______________________________________________ € 22.50 per persoon

Pasta buffet
Spaghetti met pangasius & limoen roomsaus
Tricolore met gegrilde groenten
Lasagne bolognese
Oerbrood met tapenade & knoflooksaus
Geraspte parmesaan, kaasplank
Frisse salade met basilicumdressing
_____________________________________________€ 20.50 per persoon
Sprok buffet:
Ossenhaas met rode wijnsaus
Visfilet met kreeftensaus
Gemarineerde kipdijfilet
Frisse bladsalade met tomaat en komkommer
Aardappel gratin & verse frietjes
Verse groenten mix
Oerbrood met tapenade & knoflooksaus
_____________________________________________€ 27.50 per persoon

Dessert:
Vanille ijs met warme kersen of chocoladesaus

€ 3.50 per persoon

Dessertbuffet: Diverse ijstaarten, tiramisu en bavarois

- 7.50

Avondsluiters:
Broodje beenham met zuurkool & cocktailsaus

- 5.50

Portie saté met stokbrood

- 5.50 per portie

Puntzak frites met mayo

- 2.50

Muziek
Huur geluidsapparatuur

€125.00

Sprok disco show compleet incl. DJ

- 550.00

Vergaderarrangementen:
Zaalhuur incl. koffie, thee en water

€ 13.50 per dagdeel p.p.

Gebruik flip-over

€ 10.00

Projectiescherm aanwezig
Lunch: Mosterdsoep
Sandwich gezond, broodje kroket & fruit

€12.50 per persoon

met extra een kleine sandwich zalm erbij

-13.50 per persoon

Lunchbuffet: Diverse broodjes, broodsoorten, boter, hartig en zoet beleg
en fruit.
Aanvullingen op het buffet:

€13.50 per persoon
Soep

- 4.00 per persoon

Kroket met mosterd

- 2.00 per persoon

Rauwkost

- 1.75 per persoon

Gerookte zalm

- 3.50 per persoon

Wilt u een feest komen bespreken maak dan een afspraak met :
Liza du Pré

Sprok “Feesten aan de Waal”
Waaldijk 9 6681 KJ Bemmel

024-3243703 mobiel 0615877787

LET OP voor gasten die op navigatie rijden Bemmelsedijk 4 in Lent intoetsen !!!
Na 150 meter ligt Sprok aan rechterkant. Dit ivm een dijkafsluiting na Sprok.
info@sprok.nl www.sprok.nl

