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Chalet Fontaine / Maison Luuk
Met ruim 40 jaar ervaring is Veenendaal Horeca Totaal B.V. een gerenommeerde feest
cateraar, voor wie geen bestelling te klein is en geen evenement te groot. Bij Veenendaal
Horeca Totaal B.V. draait alles om onze gasten. “De klant is koning” is dan ook geen loze
belofte maar het uitgangspunt bij het ontwikkelen van onze culinaire creaties en totale
dienstverlening waarbij wij alle zorgen uit handen nemen. Het is tenslotte uw feest, bruiloft,
bedrijfs uitje of verjaardag.
Wie zijn wij?
Veenendaal Horeca Totaal B.V. is het oudste familie horecabedrijf van Amersfoort. Onze
ontstaansgeschiedenis begint in 1974 aan het Euterpeplein in Amersfoort.
Wij hebben ons ontwikkeld tot specialist op het gebied van entertainment, bedrijfs- en
privéfeesten, catering en zaalverhuur. Van catering- en partyverhuur tot casinoentertainment en evenementenorganisatie: ‘alles onder één dak’ is waar Veenendaal Horeca
Totaal vandaag de dag voor staat. Wij hebben bijna alles in eigen beheer en kunnen u op
deze manier volledig van dienst zijn bij het organiseren van uw evenement. En of het nu
gaat om een kleine receptie aan huis of een groot bedrijfsevenement op locatie: iedere klant
kan bij ons rekenen op optimale kwaliteit en service. Met onze One-stop-shopping formule
kunnen wij u een totaalpakket aan dienstverlening aanbieden: niet alleen de catering maar
ook alle benodigdheden daar omheen. Voor elke prijsklasse en ieder evenement kunnen wij
onze dienstverlening aantrekkelijk en tegen de beste kwaliteit aanbieden.
Waarom Veenendaal Horeca Totaal
Door onze jarenlange ervaring hebben wij ons ontwikkeld tot specialist op ons vakgebied.
Wij kunnen u geheel ontzorgen en denken graag met u mee.
o
o

o

o

Wij bieden onze dienstverlening aan in Nederland maar ook in Duitsland, België en
Luxemburg;
Wij werken volgens alle HACCP-hygiëne richtlijnen. Dat wil zeggen dat wij risico’s op
het gebied van voedselveiligheid steeds weer in kaart brengen en alle maatregelen
nemen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de risico’s zoveel mogelijk beperkt
worden;
Door de omvang van ons bedrijf en de middelen waarmee wij werken, kunnen wij u
een grote continuïteit bieden: een zieke medewerker of een defecte vrachtwagen zal
uw evenementen nooit in gevaar brengen;
Wij bieden u een grote flexibiliteit om er zo voor te zorgen dat uw evenement een
succes wordt.
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ISO-gecertificeerd
De door ons geleverde kwaliteit wordt nog eens extra onderstreept door onze ISOcertificering. Met deze ISO-certificering laten wij u zien dat onze organisatie voldoet aan alle
internationale eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement. De certificering onderstreept
nog eens extra dat wij onze klanten en de kwaliteit die wij hen leveren zeer hoog in het
vaandel hebben staan door doorlopend werken aan verbeteringen op dit gebied.
Om deze certificering te behalen is het volgende vereist:
o Dat wij onophoudelijk werken aan de verbetering van de klanttevredenheid door in te
spelen op de wensen, signalen en eisen van onze klanten. Om uitvoering te geven aan
verbeteringen worden onze medewerkers doorlopend betrokken bij dit proces;
o Dat wij de geleverde kwaliteit blijvend monitoren. Op deze manier houden wij continu
in de gaten dat de door ons geleverde kwaliteit altijd minimaal op een door ons
vastgesteld niveau blijft en signaleren wij verbeterpunten snel;
o Dat wij voldoen aan alle wettelijke eisen die gesteld worden aan de producten en
diensten die wij leveren;
o Dat wij onze klanten als uitgangspunt nemen en alle wijzigingen en verbeteringen die
wij aanbrengen uiteindelijk voor hen van toegevoegde waarde moet zijn.
Jaarlijks vindt er een controle plaats door een daarvoor aangewezen en gecertificeerde
organisatie. Elke vier jaar vindt er een her-certificering plaats. Op deze manier wordt er nog
eens extra voor gezorgd dat de ISO-certificering ook daadwerkelijk zijn waarde behoud.
Chalet Fontaine en Maison Luuk zijn onderdeel van Veenendaal Horeca Totaal B.V.
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ZOETIGHEDEN/SWEETS
o
o
o
o
o
o
o

Luxe bonbons
Petit fours met eigen foto
Mini petit fours
Gesorteerd gebak
Mini gebakjes, diverse smaken
Macarons, diverse smaken
Mix koffiegarnituur

-

€. 0,95 p/s
€. 3,50 p/s
€. 2,00 p/s
€. 2,95 p/s
€. 2,25 p/s
€. 1,75 p/s
€. 2,85 p/s

Luxe bonbons, slagroomsoesjes, mini stroopwafels

TAFELGARNITUREN
o

Diverse tafelgarnituren op aanvraag

vanaf €. 1,00 p/s

Tapas borrelplank
Diverse tapas lekkernijen:
o Gemengde tapas worstjes in verschillende smaken
o Gemarineerde groene & zwarte olijven
o Blokjes Spaanse Manchego kaas
o Gevulde peppadews met zachte roomkaas
o Gegrilde gemarineerde champignons
o Licht gerookte gezouten amandelen
Prijs per persoon
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€. 6,95

AMUSES
o Diverse gemarineerde olijven
o Tomaten tapenade
o Paprika tapenade
o Olijfolie en zeezout
o Grisini brood
o Crostini’s
o Gemarineerde gegrilde groenten
o Zongedroogde tomaten
Prijs per persoon:

€. 6,95
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FEESTVOORBEELDEN
Organiseert u een borrel, receptie of feestavond en wilt u dat uw genodigden niet alleen van
lekkere drankjes maar ook van de lekkerste hapjes worden voorzien? Ons assortiment stelt
hierbij voorbeelden samen van culinaire invullingen voor een middag of avond
aangelegenheid. Deze voorbeelden zijn niet maaltijd vervangend. U kunt deze voorbeelden
uiteraard naar eigen wens en budget wijzigen.
Koude hapjes
o Gevulde tomaatjes met Hollandse garnalen
o Komkommer gevuld met verse vleessalade
o Toast met verse filet American
o Ham rolletje gevuld met asperges
Prijs:
Gemengde frituur hapjes
o Bitterbal
o Mini nasi/bami schijf
o Pikante gehakt bal
o kaasschijfje
o mini loempia
o garnalen bitterbal
o Van Dobben bitter bal
o Garnalen in krokant jasje
Prijs:

€. 1,95 p/s
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€. 1,00 p/s

Luxe warme snack
6 hapjes p.p. Zoals:
o Frikadelletjes, Van Dobben bitterballen, nasi/bami schijfjes, Old Amsterdam
kaaskroket, kipnuggets en bijpassende dipsausjes.
Prijs per persoon
€. 7,50
Culinaire variété d ‘friteuse
7 hapjes p.p. Zoals:
o Spiesjes met Japanse gemarineerde kip
o Red Thai mini kebab
o Mexican Tortilla pinchtos
o Garnalen oriëntaal
o Gemarineerde kippenvleugels
Prijs per persoon

€. 14,50
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Veenendaal Deluxe
6 hapjes p.p. Voorbeeld assortiment:
o Rosbief ingerold met rucola, gekonfijte paprika en roquefort
o Wrap met roomkaas en zalm
o Toast met Ardenne ham met meloen
o Crostini met rundercarpaccio met pesto dressing en Parmezaanse kaas
o Stokbrood snede met gefileerde heilbot, veldsla en limoen
o Bamboeprikker met olijf, mozzarella, tomaat en basilicum
o Canapé met verse tapenade, gamba en Serano ham
o Amsterdamse bitterballen
o Butterflys van gamba’s met chili saus
o Spiesje van Japanse gemarineerde saté
o Gegrilde zalm met kruiden op ciabattabrood
o Mini kip loempia
Prijs per persoon

€. 14,95

Let op: bovenstaande arrangementen wordt geleverd excl. personeel.

Fingerfood I
5 hapjes p.p.
o Glaasje garnalen met kruidensausje
o Gerookte zalmrolletje met wagame en Oosterse salsa
o Carpaccio met pesto en Parmezaanse kaas
o Spiesjes pomodoroseco en mozzarella
o Gegrilde courgette met mascarpone vulling
Prijs per persoon
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€. 17,50

Fingerfood II
4 hapjes p.p.
o Diverse mini wraps gevuld met diverse spreads
o Verrassende glaasjes gevuld met creaties van de kok (krab/artesjok)
o Bamboe schuitje gevuld met couscous en Ardenne ham en gepofte tomaat
o Gamba spiesje met gemarineerde venkel en sesam dressing
Prijs per persoon

€. 18,95
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Fingerfood III
6 hapjes p.p.
o Verse oesters met citroen en peper
o Huisgemaakte sushi met wasabi en gember
o lepeltje met een fijne mouse van gerookte forel en mierikswortel
o Vitello tonato met kappertjes en tonijnmayonaise
o Lamsreepjes met een mosterd saus (warm)
o Quiche Lorraine (warm)
Prijs per persoon

€. 27,95
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DINERKAART
Wij bieden u de mogelijkheid uw eigen diner samen te stellen. U kunt één diner
samenstellen (geen keuze menu mogelijk). Keuze uit 2 voor-/hoofd en nagerechten.
Voorgerechten vis
o Carpaccio van gemarineerde kabeljauw, met gelatine van tomaatjes, een frisse
cressonette sla met een piment vinaigrette
o Kerrie mosselen gestoofd met prei, wortel, afgemaakt met zeekraal
o Torentje van gemarineerde, gerookte zalm, gepocheerde heekhaas, afgemaakt met
frisse sla en een crème van krab en balsamico
o Verse gamba’s gebakken in knoflookolie op een bedje van lintpasta en een sausje
van limoen, pesto, gember en sjalot
o Sashimi van magere tonijn, Thai dressing en koriander
o Diverse variatie van verschillende vissoorten
o Gamba’s al ajillo (grote garnalen in knoflookolie met chili pepers)
o Tartaar van Schotse zalmfilet met een sausje van bieslook en limoen
Voorgerechten vlees
o Tranches van joden haas met basilicumpesto en Parmezaanse kaas
o Pollo tonato, gebraden kipfilet liggend op een romige tonijnmayonaise,
zongedroogde tomaatjes, bieslook en kappertjes
o Asperges, Ganda ham, infusie van koningskruid
o Diverse variatie van verschillende vleessoorten
o Waaier van eendenborst filet met een mango chutney
o Gemarineerde rundercarpaccio afgewerkt met oude kaas snippers, verse basilicum
en een dressing van bieslook en limoen
Voorgerechten vegetarisch
o Vegetarische trio: Huisgemaakte kroketjes van kaas, gemarineerde en gevulde
champignons en soep van gepofte trostomaten
o Salade Caprese: Buffel mozzarella met tomaat en basilicum besprenkelt met olijf
olie
Soepen
o Gepofte paprika soep
o Verse tomatensoep met gefrituurde basilicum, parmaham en room
o Broccoli/courgette soep bereid met monchou kaas en afgemaakt met pijnboom
pitjes
o Asperge soep (seizoen)
o Ambachtelijke bouiabaisse (rijk gevulde vissoep)

Alle voorgerechten worden begeleid door mandjes met stokbrood, kruidenboter en
tapenade.
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Hoofdgerechten vis
o Kabeljauw filet gegratineerd met een groene kruiden korst en een saus van
kerstomaatjes
o Spies van gepelde gamba’s met een champagne saus en muskaat druifjes
o Gebakken zeewolffilet met een tomaten Hollandaise saus
o Duo van witvis en zalmfilet met een saus van saffraan en rivierkreeftjes
o Rijkelijk gevuld vispotje afgemaakt met heerlijke kreeftensaus
o Gestoomde zalmmoot met pasta, basilicum, citroen in witte wijn saus
o Slibtongetjes in roomboter gebakken met citroen
o Langzaam gegaarde rode poon met tomatenrisotto, courgette en bosui
o Op de huidgebakken roodbaasfilet met een romige tomaat-basilicum saus
Hoofdgerechten vlees
o Medaillons van runderhaas met sjalotjes, rozemarijn in rode wijn saus
o Langzaam gegaarde kalfssukade met een saus van seizoenspepers en cognac
o Kalfsoester met een blanke saus van zomer truffel en oesterzwammen
o Gevulde parenhoenfilet met een saus van roze pepers
o Tamme eendenborst filet geserveerd met sinaasappeljus en steranijs
o Gebraden lamsrack met saus van tijm en pijnboompitjes
o Gegrilde varkensoester met een shitaken jus
o Gebakken rundertournedos met truffeljus op een bedje van seizoen groenten (+ €.
4,50 p.p.)
o Medaillons van varkenshaas met een romige saus van champignons en cognac
Hoofdgerechten vegetarisch
o Gevulde cannelloni met een frisse salade van appel, paprika en groene asperges
met een huis vinaigrette.
o Knoflook wrap gevuld met diverse groenten, salade, quacamole en chili saus
o Vegetarische lasagne gevuld met mediterrane groenten, portobello champignons en
gorgonzola

Alle hoofgerechten worden geserveerd met gekruide aardappeltjes in de schil en verse
groentegarnituren.
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Nagerechten
o Lasagne van chocolade, mojito aardbeien, munt en stroop
o Lopend chocolade taartje met verse aardbeien en vanille ijs
o Parfait van kaneel met een frambozen coulis
o Belgische chocolade mousse met een karamel saus
o Tiramisu met aardbeien en rabarber
o Crème brûlée van vanille geserveerd met vanille ijs
o Dome blanch, de dame blanch op z’n kop. Crunch van chocolade en amandelen
o Kaasbordje met 4 verschillende soorten kaas, notenbrood en gember blokjes
o Verrassende dessert plate met de beste en lekkerste toetjes (creatie v/d kok)
o Bitterzoete chocolade gebak afgewerkt met chocolade bolletjes
o Glaasje kirsch met kersen en chocolade mousse
o Aardbeien roman off met bolletje vanille ijs

o
o
o
o

Een proeverij van chocolade
Taartje van pure chocolade en chocolade mousse
Bretonse koek met een citroenmousse en gebrand met eiwitschuim
Bavarois van hazelnoot met gebrande hazelnootjes

Prijs 2 gangen (voor-/ hoofdgerecht)
Prijs 2 gangen (hoofd-/nagerecht)
Prijs 3 gangen (voor-/hoofd-/ nagerecht)
Prijs 4 gangen (voor-/ soep-/ hoofd-/ nagerecht)

€. 32,95 p.p.
€. 29,95 p.p.
€. 39,95 p.p.
€. 44,95 p.p.
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HAPJES BUFFETTEN
Onze koks bieden een ruime keuze aan hapjes buffetten welke wordt gepresenteerd in buffet
vorm incl. borden en bestek. (Een hapjes buffet is niet maaltijd vervangend)
Hapjes buffet I
o Gerookte zalm met dillesaus
o Krabsalade met appel en crème fraise
o Hollandse haring met gesnipperde ui
o Salade van tonijn met rode ui, haricot verts, paprika en gekookt eitje
o Roombrie met walnoten en honing
o Salade van kip met perzik en ananas
o Salade van beenham met asperges (seizoen), oude brokkelkaas en mosterd
vinaigrette
o Notenpaté met bosvruchten marmelade
o Filet Americain met saus van pikante uitjes en tomaten
o Salade met artesjokken, gerookte kalkoen en kerrie roomsaus
o Diverse broodsoorten met knoflookboter
Prijs:
€. 14,75 p.p.
Hapjes buffet II
Koud
o Huis gerookte zalm
o Haring salade
o Krabsalade
o Ardenne ham met meloen
o Gebraden rosbief
o Kalkoenfilet met mosterd vruchtjes
o Room- en cranberrypaté met cranberry saus
o Komkommer- en tomatensalade
o 3 soorten koude sauzen
o Minibroodjes met kruidenboter
Warm

o Mini saté met atjarsalade en kroepoek
o Gegrilde kipkluifjes met pittige saus

Prijs:

€. 19,95 p.p.
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Hapjes buffet III
Koud
o Nieuwe haring met gesnipperde ui
o Gerookte makreel en forelfilet
o Krabsalade
o Rosbief gevuld met limoensalade
o Gevogelte salade
o Ardenne ham met meloen
o Diverse soorten paté
o Plateau met diverse Europese kaasjes
o Gevulde eieren
o Huzaren salade
o Diverse mini broodjes en broodsoorten
o Kruidenboter
o Diverse dipsauzen
Warm

o Pikante gehaktballetjes in zoetzure saus
o Gemarineerde spareribs
13
Prijs:

€. 23,50 p.p.
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CHINEES-/ INDISCH EN KANTONEES BUFFET
Warme gerechten
o Tjap Tjoy

Gemengd groente gerecht

o

Babi Pangang

o

Foe young hai

o

Pansit goreng

o

Daging smoor

o

Varkenshaas szechuan

o

Sambal kai

o

Daging roedjak

Mager varkensvlees in gebonden pikante zoetzure saus
Gebakken ei in pikante tomaten saus
Gevulde Indische koekjes/loempiaatjes
Mals gestoofd rundvlees
Varkenshaas met verse groenten in pikante saus
Gefileerde kip in sambalsaus
14

Gestoofd rundvlees in pepersaus

Bijgerechten
o Nasi

Opgebakken witte rijst met lente ui, ham en ei

o
o
o

2 soorten kroepoek
Witte rijst
Bami

De dikke vorm van mie met prei, ham en ei

Prijs: €. 22,50 p.p.
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AMERIKAANS BUFFET
o
o
o
o
o
o

Kruidig gemarineerde spareribs
Hotdogs incl. broodjes
Gemarineerde kippen vleugels
Runder stoof schotel met champignons en zilveruitjes
Broodje hamburger
Gebakken aardappeltjes met cajun kruiden

Salades & Sauzen
o Amerikaanse coleslaw

Witte kool met room, wortel en ei

o
o
o
o

Kartoffel salade
Knoflook saus
Hot curry saus
Cocktail saus

Prijs: €. 22,50 p.p.
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MEXICAANS BUFFET
Warme gerechten
o Chorizo mexicano

Gegrilde pikante worstjes

o

Pinchtos

o

Chili Kidney beans

o

Mexican Burrito

o

Arroz verde

o

Spare ribs

Vleesspies in pikante saus
Bonenschotel

Tortilla gevuld met rundergehakt
Groene rijst met ui, knoflook, pepers en komijn

Salades, bijgerechten & sausjes
o Judais Blachas

Salade van witte bonen en paprika
o Ensalada mix
Rijke verse gemengde sla
o Geroosterde maïskolven
o Tortilla chips
o Vers stokbrood
o Pikante saus met knoflook
o Tacosaus

16

Prijs: €. 22,50 p.p.
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ITALIAANS BUFFET
Warme gerechten
o Zalm lasagne

Lasagne van pure rode zalm, tomaat, ui, wortel en paprika
o Vegetarische kaas lasagne
Bladerdeeg, kaas en groentemix
o Vlees lasagne
Rundvlees, aardappel, broccoli en paprika
o Tortilini met verse pesto saus
Gevulde pasta ringetjes met pestosaus
o Spaghetti Napolitano
Spaghetti met een saus van groene kruiden en tomaat
o Penne met kip stroganoff saus
Penne met een kruidensaus van groene kruiden, tomaten, paprika en champignons

Salades & Sauzen
o Caprese salade
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Tomaat, mozzarella en basilicumdressing

o Salade mysta
Frisse ijsberg salade met tomaat, komkommer en paprika
o Pasta salade
Koude groene pasta salade
o Tonijn salade
Salade op mayonaise basis met tonijn, tomaat en ei
o Ciabatta brood
o Foccacia brood
Prijs: €. 22,50 p.p.

Chalet Fontaine
Hoofdstraat 4
5171 DD Kaatsheuvel
T. 0416 – 272 333
E. info@chaletfontaine.nl
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GRIEKS BUFFET
Warme gerechten
o Gyros

Gegrild varkensvlees

o Stifado
Stoofschotel van mals kalfsvlees
o Kippenbouten met Griekse pasta
o Bekri- Mezes
Varkens-/ ossenhaas in feta saus
o Moussaka
Laagjes aardappel, aubergine, kaas en bechamelsaus
o Spetsofai
Knoflook worst met paprika, ui in tomatensaus
o Souvlakia
Spiesjes met gegrild vlees in een citroenmarinade
o Ratatouille
Gemengde groente schotel met geraspte feta

18

Salades & Sauzen
o Rijke boeren salade

Rijk gevulde koolsla
o Griekse salade
Salade met olijven, fetakaas, tomaat en komkommer
o Andijvie salade
Salade met andijvie, olijven en kappertjes
o Aardappel salade
o Vers brood
o Knoflook saus
o Knoflook boter

Prijs: €. 22,50 p.p.

Chalet Fontaine
Hoofdstraat 4
5171 DD Kaatsheuvel
T. 0416 – 272 333
E. info@chaletfontaine.nl
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KOUD/WARM BUFFET

Koude gerechten
o Huisgemaakte rundvlees salade omringd met gevulde eitjes
o Ambachtelijke zalmsalade met verse zalm
o Waldorf salade
o Kipkerrie salade met gegrilde kip en frisse rauwkost salade
o Ardenne ham met meloen
Warme gerechten
o Mini gehaktballetjes in pikante tomatensaus
o Verse frites met frietsaus
o Japanse kipsaté met een pittige saté saus
o Warme beenham met honing mosterd saus
Bijgerechten
o Vers afgebakken stokbrood zowel wit als bruin
o Een assortiment van diverse soorten mini broodjes
o Huisgemaakte kruidenboter en ambachtelijke roomboter
o Diverse soorten sauzen
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Prijs: €. 22,50 p.p.

Chalet Fontaine
Hoofdstraat 4
5171 DD Kaatsheuvel
T. 0416 – 272 333
E. info@chaletfontaine.nl
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SPAANS BUFFET
Warme gerechten
o Albondigas de carne

Rundergehakt balletjes in tomatensaus
o Albondigas de cordero
Lamsgehaktballetjes in sherrysaus
o Pollo en salsa de ajo
Kip in knoflooksaus
o Paella
Gele rijst, garnalen, mosselen en zeevruchten
o Visschotel
Visschotel van zalm, forel, garnalen en sardientjes

Bijgerechten
o Diverse soorten vleeswaren en rauwkost
o Tapenade en olijven
o Diverse soorten brood en kruidenboter
20

Prijs: €. 22,50 p.p.

Chalet Fontaine
Hoofdstraat 4
5171 DD Kaatsheuvel
T. 0416 – 272 333
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TURKS BUFFET
o

Döner schotel

o

Sis kebab

o

Kip sjasliek

o
o
o
o
o

Lamskoteletten

o

Antalya salade

o
o
o

Turks brood
Luchtige knoflooksaus
Whiskysaus

Reepjes gekruid lamsvlees van de grill
Gekruid lamsvlees aan spiesen
Spies van kip, paprika en ui
Gekruide en gebakken aardappelen
Rijst

Diverse salades op basis van kip
Gemengde luxe sla

Salade van gemengde sla, tonijn en olijven
IJsbergsla met tomaat, komkommer, augurken, ei, wortelen en dressing
21

Prijs: €. 22,50 p.p.

Chalet Fontaine
Hoofdstraat 4
5171 DD Kaatsheuvel
T. 0416 – 272 333
E. info@chaletfontaine.nl
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SATE BUFFET
Warme gerechten
o 2 stokjes Japanse kipsaté met pittige satésaus
o Frites met frietsaus
Koude gerechten
o Huzarensalade
o Rundvleessalade
Bijgerechten
o Kroepoek
o Afgebakken brood zowel wit als bruin
o Assortiment van diverse soorten mini broodjes
o Huisgemaakte kruidenboter en roomboter
o Diverse soorten sausjes
Prijs: €. 14,95 p.p.
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SNACK BUFFET
Frites

o Onbeperkt frites
Snacks

o
o
o
o

(broodje) kroket
(broodje) frikandel
(broodje) kaassoufflé
(broodje) hamburger

Diverse
o Mayonaise
o Ketchup
o Curry
o Saté saus
Prijs: €. 11,95 p.p.

Chalet Fontaine
Hoofdstraat 4
5171 DD Kaatsheuvel
T. 0416 – 272 333
E. info@chaletfontaine.nl
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STAMPPOT BUFFET
Warme gerechten
o Zuurkool
o Boerenkool

Aardappels, boerenkool en spekjes

o

Hutspot

o

Stamppot andijvie

o
o

Rookworst
Balletjes gehakt

Traditionele stamppot met wortel, ui en aardappel
Stamppot van andijvie, aardappel en spekjes

Bijgerechten
o Piccalilly

Ingelegde groente

o
o

Diverse soorten rauwkost
Jus
23

Prijs: €. 17,95 p.p.

Chalet Fontaine
Hoofdstraat 4
5171 DD Kaatsheuvel
T. 0416 – 272 333
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BUFFET DEGAS
Koude gerechten
o Carpaccio van weiderund afgemaakt met pijnboompitjes, Parmezaanse kaas en
pestodressing
o Pittige meloensalade van watermeloen, Galia meloen en honingmeloen geserveerd
met munt
o Tonijnsalade met variatie van bosui, kappertjes, paprika en zongedroogde tomaatjes
o Salade van zoetzure wortel, komkommer en gerookte kalkoenborst
o Ardenne ham met aceto witlof afgemaakt met mandarijntjes
Warme gerechten
o Pikante gehaktballetjes met een pittige tomaten chutney
o Gemarineerde saté van kip met pindasaus
o Runderschotel stroganoff
o Varkenshaas medaillons geserveerd met groene pepersaus
Bijgerechten
o Aardappelen in een jasje van tijm en rozemarijn uit de oven
o Gemarineerde noedels

24

Dit wordt begeleidt door aardappelsalade, vleessalade, oven verse broodsoorten met
kruidenboter en pesto tapenade.
Prijs: €. 25,95 p.p.

Chalet Fontaine
Hoofdstraat 4
5171 DD Kaatsheuvel
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BUFFET DALI
Salades
o Salade van gegrild gevogelte met een frambozendressing afgemaakt met
pijnboompitjes
o Salade van tonijn, haricot verts, aardappel met een dressing van olijfolie
o Salade van vleestomaat, ei, komkommer, Parmezaanse kaas en croutons
o Salade van pasta schelpjes met kip afgemaakt met een lichte kerrie saus
Trilogie van vis
o Gerookte zalm met crème fraise en gehakte bieslook
o Hollandse haring met gesnipperde ui
o Scampi’s bereid in een knoflookolie
Trilogie van vlees
o Ardenne ham met meloen
o Rosbief met grove pepers
o Gerookte kalkoenrollade met sinaasappel partjes
Dit wordt begeleid door verschillende koude sauzen oven vers mediterrane broodsoorten,
kruidenboter en olijven tapenade.
Warme gerechten
o Saté ayam met pinda saus
o Spareribs met een oosterse ketjapmarinade
o Gegratineerde visschotel op Italiaanse wijze
Bijgerechten
o Rijst
o Oosterse noedels
o aardappel schotel gegratineerd in de oven
Prijs: €. 24,95 p.p.

Chalet Fontaine
Hoofdstraat 4
5171 DD Kaatsheuvel
T. 0416 – 272 333
E. info@chaletfontaine.nl
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TAPAS BUFFET
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Gevulde roosjes van salami en monchou
Spiesje van garnalen en cocktailtomaatjes met een milde chili saus
Diverse gedroogde Catalaanse worst met gerookte ham soorten
Dadels met roomkaas en omwikkeld met spek
Gemarineerde olijven
Gedroogde tomaatjes in kruiden olie
Spaanse rijstsalade met saffraan, garnaaltjes en venusschelpen
Gemarineerde kippenpoten
Kleine Spaanse gehaktballetjes in salsa saus
Spaanse aardappeltaart
Gekruid spiesje met kip
In verse kruidenboter gebakken mosselen

Geserveerd met:
o Ambachtelijk brood
o Tapenade
o Spaanse kruidenboter
o Ayoli en tortilla chips
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Prijs: €. 24,95 p.p.

Chalet Fontaine
Hoofdstraat 4
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BUFFET ITALIA
Koude gerechten
o Ciabatta brood met tapenade van groene olijven, tapenade van zongedroogde
tomaten en kruidenboter
o Parma ham met Galia meloen
o Carpaccio met pijnboompitjes en pestodressing
o Diverse Italiaanse kaas- en worstsoorten. Zoals gorgonzola, mozzarella, salami,
Parmaham en Mortadella
Warme (voor) gerechten
o Champignons in een knoflook saus
Warme gerechten
o Verse tagliatelle met een bolognesesaus
o Varkenshaas in een saus van champignons en paprika en room
o Witvismootjes in limoensaus
o Stukjes aubergine, courgette, paprika en rode ui in een tomaten basilicumsaus
Koude (bij) gerechten
o Zomer salade; salade met een dressing van wijnazijn met daarbij vers seizoensfruit
zoals ananas, meloen, banaan en witte druiven
o Caprese salade; met tomaten, oregano, mozzarella, pesto en olijfolie
Prijs: €. 27,95 p.p.

Chalet Fontaine
Hoofdstraat 4
5171 DD Kaatsheuvel
T. 0416 – 272 333
E. info@chaletfontaine.nl
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BUFFET THEATER
Vispallet
o Salade van rivierkreeftjes
o Gerookte zalm met dillesaus
o Terrine van krab en snoekbaars
o Salade van tonijn afgemaakt met een romige bieslook dressing
Vleespallet
o Rundercarpaccio met een pestodressing en bieslook
o Ardenne ham met meloen
o Kipsalade van pasta met een frisse dressing
o Salade van artisjokken met vleesreepjes en een kerrieroomsaus
Bijgerechten
o Aardappelsalade met basilicumroom en bieslook
o Diverse salades met garnituur van komkommer, tomaat, paprika, ei, taugé en olijven
o Remoulade saus, cocktailsaus en kerrie saus
o Diverse broodsoorten
Warme compositie
o Saté ayam met atjarsalade en kroepoek
o Ossenhaasreepjes met taugé en champignons in een teriyakisaus gepresenteerd
o Canadese warme achterham met een honing tijm saus
o Franse visschotel met bearnaisesaus
o Gebakken rijst met groenten garnituren
o Gegratineerde aardappelschotel in roomsaus
Prijs: €. 29,95 p.p.

Chalet Fontaine
Hoofdstraat 4
5171 DD Kaatsheuvel
T. 0416 – 272 333
E. info@chaletfontaine.nl
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BUFFET WINTER
Koude gerechten
o Gerookte vissalade met zalm, markreel en Hollandse garnaaltjes
o Dun gesneden zalm met avocado en gekonfijte uitjes
o Herten carpaccio met reductie van rode port, gebruineerde pistache en blauwe
bessen
o Gerookte Ganda ham met frisse salade van zuurkool
o Klassieke waldorf salade met appel, gerookte kip en walnoten
o Frisse witlofsalade met mandarijn partjes
o Mesclun salade met mozzarella, gegrilde groenten en afgemaakt met kruidige olie
Warme gerechten
o Gestoomde parelhoen met geroosterde bospeen en dragonsaus
o Traag bereide kalfssukade met een saus van porto en rozemarijn
o Gepocheerde zeewolfhaasje met champagne saus
o Gebakken scampi met kruidenolie en knoflook
o Stamppot hete bliksem met rookworst
o Stamppot paksoi met zongedroogde tomaatjes en gefrituurde kipblokjes
o Gestoomde kruidige rijst
o Prak aardappels met roomboter
De Saladetuin
o Diverse heerlijke salades met o.a. pasta, diverse gegrilde groenten, diverse
rauwkostsoorten, spekjes, kaas, eitjes, diverse sauzen en dressings
Bijgerechten
o Boerenbrood soorten
o Diverse dipsauzen
o Zeezout roomboter
o Olijfolie en balsamico, koude sauzen, piccalilly
o Krokante spekjes
o Mosterd
o Zilver uitjes
Prijs: €. 34,95 p.p.

Chalet Fontaine
Hoofdstraat 4
5171 DD Kaatsheuvel
T. 0416 – 272 333
E. info@chaletfontaine.nl
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BUFFET PICASSO
Vispalet
o Terrine van gerookte zalm en heilbot met een dille-mosterd saus
o Bonbon van krabsalade en makreel, geserveerd met een saus gemaakt van citroen
grappa.
o Gepocheerde zalm in combinatie met beekforel en afgemaakt met Hollandse
garnalen
o Salade van tonijn met kappertjes en frisse dressing
o Salade van rivierkreeftjes en een schijfje limoen
o Verse Hollandse haring met gesnipperde ui
Vleespalet
o Salade van beenham met peer, paprika en wortel
o Gerookte kalkoen met salade van munt
o Salade van dungesneden kalfsvlees met kerriemayonaise
o Griekse komkommersalade met pittige varkensfricandeau
o Salade van spekjes, boontjes en artisjokbodems
o Kleurenpallet met rosbief, Serano ham, gerookte kip, en peperpaté afgemaakt door
rood fruit
Toevoegingen
o Aardappelsalade met krullen van gebakken spek
o Rundvleesschotel met appel en augurk
o Diverse salades met garnituur van komkommer, tomaat, paprika, ei, taugé en olijven
o Remouladesaus, ravigot saus en dragonsaus
o Diverse broodsoorten en kruidenboter
Warme composities
o Canadese warme achterham met een jus van paddenstoelen en lente uitjes
o Ossenhaasreepjes met een ketjapsaus
o Gepocheerde zeewolfhaasjes in champagne saus
o Verse gamba’s met knoflook olie
o Gegratineerde aardappelschotel, rijst en noedels
Prijs: €. 37,95 p.p.

Chalet Fontaine
Hoofdstraat 4
5171 DD Kaatsheuvel
T. 0416 – 272 333
E. info@chaletfontaine.nl
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BUFFET MEDITERRANE
Koude gerechten
o Carpaccio van rundvlees met Zuiderse dressing en Parmezaanse kaas
o Gemarineerde zalm met hazelnootolie en bieslook
o Salade Caprese; tomaat, mozzarella en basilicum
o Griekse salade; salade van tomaat, komkommer, ui, fetakaas en zwarte olijven
o Verse pasta salade met pesto en pijnboompitjes
Soep

o Zuiderse vissoep met rouille en lookcroutons
Warme gerechten
o Rapé à la Marinara, staartviswangetjes met garnaal en amandelen
o Escaldums, parelhoenfilet met sherry, olijven en amandelen
o Italiaanse kipcurry
o Risottorijst met zongedroogde tomaten en pecorino
o Speenvarken met honing tijm saus
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Dessert
o Tiramisu; Italiaanse topper met mascarpone en koffielikeur
o Bavarois van aardbeien en munt
o Cassata; Siciliaanse ijstaart met ricotta & vers fruit
Prijs: €. 39,95 p.p.

Chalet Fontaine
Hoofdstraat 4
5171 DD Kaatsheuvel
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BUFFET MONDRIAAN
Voorgerechten
o Gemarineerde Schotse zalm met dille en crème fraîche
o Tonijnsalade met zilveruitjes, olijven, cherry tomaatjes en komkommer
o Pasta salade met gevogelte
o Serano ham en Ardenne ham met meloen en vruchten chutney
o Courgette salade met tomaat, komkommer, selderij en pesto dressing
o Terrine van snoekbaars en krab met een mosterd- dille dressing
o Griekse salade met geitenkaas en artisjokken
o Carpaccio van runderhaas en croutons, spekjes en oude kaas

De voorgerechten worden geserveerd met verschillende sauzen en dressings
Soepen
o Franse uien soep
o Romige kreeftensoep

De soepen worden geserveerd met croutons en kaas
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Warme gerechten
o Gegratineerde visschotel met zalm, snoekbaars en rivierkreeftjes geserveerd in
kruidenroomsaus met groene pasta
o Thaise curry met gesmoorde groente met rijst
o Runderhaas geserveerd met klassieke port saus
o Gegratineerde aardappelen met haricot verts, spekjes en sjalotjes
Dessert
o Verrassend grand dessert op bord (creatie van de kok)
Prijs: €. 39,95 p.p.

Chalet Fontaine
Hoofdstraat 4
5171 DD Kaatsheuvel
T. 0416 – 272 333
E. info@chaletfontaine.nl
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BBQ I
Vlees

o
o
o
o

Spies kipsaté
BBQ worst
Runder burger
Gemarineerde speklap

Salades
o Komkommer salade in roomsaus met dille
o Tomatensalade
o Pasta salade
o Witte koolsalade met walnoten
o Rundvleessalade met gehakte bieslook
o Aardappelsalade met pijnboompitten
o Galia meloen salade
Sauzen
o Saté saus
o Kerriesaus
o Knoflooksaus
o Chilisaus
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Prijs: €. 21,50 p.p.

Chalet Fontaine
Hoofdstraat 4
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BBQ II
Vlees & Vis
o Gemarineerde kipfilet
o Hawaï spies van kalkoen
o Gemarineerd biefstukje
o Runder burger
o Scampi’s
Salades
o Komkommer salade in roomsaus met dille
o Tomatensalade
o Pasta salade
o Witte koolsalade met walnoten
o Rundvleessalade met gehakte bieslook
o Aardappelsalade met pijnboompitten
o Galia meloen salade
Sauzen
o Saté saus
o Kerriesaus
o Knoflooksaus
o Chilisaus
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Prijs: €. 23,50 p.p.
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BRAZILIAANSE BBQ
Duur 3 / 4 uur
Entrée

o
o
o
o
o
o

Diverse broodsoorten
Aubergine/knoflook dipsaus
Braziliaanse dipsaus
Knoflook saus
Druiven
Kaasplateau

Salades
o Rode sla met rucola, tomaat, mozzarella en basilicum
o Gemengde sla van groene en rode sla, tomaat appel, rucola ui en paprika
Groenten
o Gegrilde aubergine
o Diverse gegrilde groenten
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Vlees
o
o
o
o
o

Churraso Chaúcho
Varkenshaas (Lombinho)
Lamsvlees (ovelinho)
Buikspek
Spare ribs (costela de porco)
o Kipfilet omrolt met bacon

Dessert
o Gebakken banaan van de BBQ met verschillende kleine dessertjes
Prijs: €. 39,50 p.p.

Chalet Fontaine
Hoofdstraat 4
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MAROKKAANS BUFFET
Warme gerechten
o t’bikha; drumsticks met pompoen, wortel en kikkererwten
o Ojja; Gehakt balletjes (rundvlees) met tomatensaus en gepocheerd ei
o Lamsvleesschotel met kurkuma, kerrie en koriander
o Kefta (deegkoekje) van witvis filet
o Rundvleesschotel met pompoen en sjalotjes

Alle gerechten worden geserveerd met couscous en humus
Koude bijgerechten
o Courgette salade
o Tomaten/geitenkaas salade
o Salade van kikkererwten
o Salade Rabat; met ui, appel, citroen, appel, tomaten en meer

36

Dessert
o Marokkaanse baklava
o Thee met munt en rozenblaadjes
Prijs: €. 24,95 p.p.

Chalet Fontaine
Hoofdstraat 4
5171 DD Kaatsheuvel
T. 0416 – 272 333
E. info@chaletfontaine.nl
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KIDS
De Flamingo
o Klein bordje gebonden tomatensoep met gehaktballetjes
o Bordje frites met mini snacks, frisse salade, appelmoes en mayonaise
o Kinderijsje
De Cactus
o Klein kopje gebonden tomaten soep met gehaktballetjes
o Pannenkoek met stroop, poedersuiker of Nutella
o Kinderijsje
De Orchidee
o Klein kopje groentesoep
o Macaroni Bolognese
o Kinderijsje
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De Palm
o Klein kopje groentesoep
o Pizza Margarita (punt)
o Kinderijsje
Prijs:

€ 14,95

Kindersnacks
o Snoepzakje
o Fruitspiesjes
o Zakje chips
o Ranja per glas
o Ranja per kan
o Candy bar, met diverse soorten snoep

€. 3,50 p/s
€. 2,50 p/s
€. 1,50 p/s
€. 1,00 p/s
€. 5,50 p/s
€. 50,00 per dagdeel

Chalet Fontaine
Hoofdstraat 4
5171 DD Kaatsheuvel
T. 0416 – 272 333
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Desserts BUFFETTEN
Onze toetjes buffetten zijn een feestelijke en vooral smakelijke afsluiting van de maaltijd.
Omdat het een buffet is, is het de bedoeling dat uw gasten verschillende keren langs lopen
om de diverse lekkernijen te proeven.
Dessert buffet
o Verschillende soorten bavarois
o Verschillende soorten parfaits
o Verse vruchten
o Slagroom
o Verschillende smaken ijs
Prijs: €. 7,95 p.p.
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IJsbuffet
o Grote ijstaart
o Verse fruitsalade
o Vanille saus
o Slagroom
Prijs: €. 9,95 p.p.
Grande ijsbuffet
o Geflambeerde warme kersen
o Luxe ijstaartjes
o Luxe taartjes
o Fruit bavarois
o Verse fruitsalade
o Chocolade-/ en vruchtensaus
o Slagroom
Prijs: €. 12,95 p.p.

Alle bovenstaande buffetten worden verzorgd met borden/bestek en warmhoud apparatuur.
En u kunt alles vuil retourneren.
Alle buffetten kunnen wij verzorgen vanaf 20 personen

Chalet Fontaine
Hoofdstraat 4
5171 DD Kaatsheuvel
T. 0416 – 272 333
E. info@chaletfontaine.nl
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DE LOCATIE
Bij partycentrum Chalet Fontaine draait alles om onze gasten. “De klant is koning” is dan
ook geen loze belofte maar het uitgangspunt bij onze All- inclusieve concepten. Het is
tenslotte úw feest, huwelijk, receptie, opening, bruiloft of bedrijfsfeest!
Vertel ons gerust wat uw wensen en verwachtingen zijn, zodat wij ervoor kunnen zorgen
dat alles vlekkeloos zal verlopen.
Onze prachtige locatie gelegen in het groene hart van Brabant is bijzonder geschikt voor
exclusieve feesten en bijeenkomsten. Wij zijn met name gespecialiseerd in
huwelijksfeesten en trouwerijen. Maar ook voor grotere evenementen of bedrijfsfeesten is
onze locatie perfect.
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Chalet Fontaine is een grote vrijstaande villa met 3 verschillende zalen.
o
o
o

Tuinchalet
Cappettizaal
Tuinzaal

Tuinchalet
In de tuin van Chalet Fontaine staat het tuinchalet, omgebouwd tot een gezellig bruin café
voor kleinere en besloten groepen tot ong. 75 gasten. Als u, samen met uw gezelschap, bij
elkaar wilt komen onder het genot van een hapje en drankje, is het tuinchalet een perfecte
keuze.
Het tuinchalet beschikt over alle faciliteiten zoals een bar, toiletten, een muziekinstallatie
en een gezellige openhaard. Voor het tuinchalet ligt een groot terras met daarbij jeu de
boules en volleybal mogelijkheden. U kijkt uit over een grote parktuin met vijver. Tevens is
het tuinchalet een erkende trouwlocatie. Ideaal voor een (buiten) ceremonie.

Chalet Fontaine
Hoofdstraat 4
5171 DD Kaatsheuvel
T. 0416 – 272 333
E. info@chaletfontaine.nl
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Cappettizaal
De Cappettizaal is voorzien van de modernste snufjes. Typerend voor deze zaal is de lounge
uitstraling met de grote loungebanken, de lounge bar en een grote hoek voor een eventueel
buffet. De bar en zaal zijn voorzien van led-verlichting zodat uw feest een ‘trendy look’
krijgt.
De zaal is perfect voor bruiloften, verjaardagen en feesten tot 200 gasten. Zeker met ons
unieke ‘party concept’ zorgen wij voor de ultieme beleving voor u en uw gasten. Teven is
onze Cappettizaal, door middel van schuifwanden, aan te passen naar gelang het aantal
gasten.
Tuinzaal
Het figuurlijke ‘neusje van de zalm’ bij Chalet Fontaine. De zaal, voorzien van een luxe
zithoek met grote openhaard, is enorm. Daarnaast is er genoeg zitplaats voor u en uw
gasten op onze grote lounge banken. De bar in de tuinzaal is voorzien van led verlichting.
Dit in combinatie met lichtgekleurde decorwanden zorgt dat wij ons kunnen aanpassen op
elk gezelschap.
Om het geheel af te maken hebben wij een mega showkeuken. U beslist zelf of deze
betrokken zal worden bij uw feestruimte door middel van verplaatsbare wanden. De
tuinzaal is exclusiever en groter dan onze overige zalen waardoor een minimale bezetting
van 75 gasten vereist is.

Chalet Fontaine
Hoofdstraat 4
5171 DD Kaatsheuvel
T. 0416 – 272 333
E. info@chaletfontaine.nl
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FEEST MOGELIJKHEDEN
Chalet Fontaine: Een unieke trouwlocatie
Luxe en All-inclusief, dat kan bij Chalet Fontaine!
Wie wil nou niet trouwen op een unieke locatie? Voor de meeste trouwfeesten maken wij
gebruik van de cappettizaal. Deze zaal is bij uitstek geschikt voor gezelschappen tot 200
personen. Dankzij onze jarenlange ervaring, kunnen onze professionals u voorzien van
concepten en passende adviezen voor elk gezelschap. Ook voor intiemere of juist grotere
gezelschappen is Chalet Fontaine dé perfecte locatie om te trouwen, uw huwelijksfeest te
vieren of een huwelijksvoltrekking te houden.
Dag arrangement
Basisarrangement: Feestdag
o 6 uur zaalhuur overdag
o Rode loper voor ontvangst
o Ontvang uw gasten met een glas prosecco
o Koud/warm buffet Dali of BBQ naar keuze
o 2 warme hapjes p.p.
o 6 uur onbeperkte drank (Hollandse bar)
o Notengarnituur op de tafels
o Ceremonie, incl. witte loper en wedding chairs
o Alles voor uw bruidstaart, deze mag u uitkiezen bij Bakkerij Piekfijn
o Geluidsinstallatie
o Versieringen mag u zelf aanbrengen zonder provisie kosten
o Alle materialen en benodigdheden voor het voltrekken van een huwelijk
Prijs vanaf € 69,95 p.p. all-inclusive
Wilt u de huwelijksvoltrekking extra sprookjesachtig maken en deze niet binnen maar in
onze tuin bij het tuinchalet laten plaatsvinden? Dat kan! Wij rekenen hier slechts €199,- per
feest voor!
* Kinderen 0 tot 4 jaar gratis en 4 tot 12 jaar halve prijs.
* Langer doorfeesten? Al voor € 3,00 per persoon een half uur langer zaalhuur en drank!
* Alle prijzen op de site zijn exclusief de standaard facilitaire kosten / Buma Stemra van
€ 100,00 per partij voor de Cappettizaal en/of de Tuinzaal en € 100,00 per partij voor het
Tuinchalet.

Chalet Fontaine
Hoofdstraat 4
5171 DD Kaatsheuvel
T. 0416 – 272 333
E. info@chaletfontaine.nl
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Avond arrangement
o 3 uur zaal huur in de avond
o Ontvangst van uw gasten op de rode loper
o Proost met uw gasten met prosecco
o Bediening achter de bar
o 3 warme hapjes p.p.
o 3 uur onbeperkte dranken (Hollandse bar)
o Alle speciaal bieren
o Nootjes/ zoutjes op tafel
o Gebruik van alle audiovisuele apparatuur
Prijs vanaf €. 19,95 p.p. All- inclusieve
Package deal: 4 uur feesten ( onbeperkt drank ) incl. puntzak frites op het einde € 27,50 per
persoon !!!!
* Kinderen 0 tot 4 jaar gratis en 4 tot 12 jaar halve prijs.
* Langer doorfeesten? Al voor € 3,00 per persoon per half uur!
* Alle prijzen op de site zijn exclusief de standaard facilitaire kosten / Buma Stemra van
€ 100,00 per partij voor de Cappettizaal en/of de Tuinzaal en € 100,00 per partij voor het
Tuinchalet.
Inter continentaal feest/bruiloft
o 6 uur zaalhuur, onze locatie voor uw gehele dag.
o Ontvangst van uw gasten op de rode loper
o Proost met uw gasten met prosecco!
o Bediening achter de bar
o 6 uur onbeperkt drank, zonder alcohol
o Nootjes en zoutjes op de tafels
o Gebruik van alle audiovisuele apparatuur.
Prijs vanaf € 29,50 p.p. minimaal 100 personen, exclusief schoonmaakkosten
* Kinderen 0 tot 4 jaar gratis en 4 tot 12 jaar halve prijs.
* Langer doorfeesten? Al voor € 3,00 per persoon per half uur!
* Alle prijzen op de site zijn exclusief de standaard facilitaire kosten / Buma Stemra van
€ 100,00 per partij voor de Cappettizaal en/of de Tuinzaal en € 100,00 per partij voor het
Tuinchalet.

Chalet Fontaine
Hoofdstraat 4
5171 DD Kaatsheuvel
T. 0416 – 272 333
E. info@chaletfontaine.nl
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Huwelijksvoltrekkingen
In de grote tuinen van Chalet Fontaine vindt u het sfeervolle Tuinchalet omringd door
terras, en een forellenvijver. Het Tuinchalet is een erkende trouwlocatie en een ideale
ruimte voor een intieme huwelijksvoltrekking.
Speciaal voor uw gemeentelijke huwelijksvoltrekking hebben wij een trouwarrangement
samengesteld wat totaal bestaat uit 2 uur incl. de huwelijksvoltrekking:
o
o
o
o
o
o

o

Wedding chairs tijdens huwelijksvoltrekking
Rode loper tijdens huwelijksvoltrekking
Ontvangst met koffie, thee en macaron
Begeleiding en ondersteuning door Ambt bode
Geluidsinstallatie tot uw beschikking met microfoon
Toast na afloop van de huwelijksvoltrekking met de bruidscocktail (Prosecco), voor
het bruidspaar gepresenteerd in de grote bruidsglazen, voor de daggasten in een
champagne flûte.
Inclusief 2 uur drank (Hollandse bar - zelf service)

Prijs € 19,95 p.p. all-inclusive
* Kinderen 0 tot 4 jaar gratis en 4 tot 12 jaar halve prijs.
exclusief € 199,00 facilitaire kosten
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Arrangementen bedrijfsfeesten
Bedrijfsfeest arrangement 1
o Rode loper inclusief heather bij ontvangst
o Ontvangstdrankje van prosecco
o 3 uur onbeperkt drank (Hollandse Bar)
o 3 Warme hapjes p.p.
o Nootjes en zoutjes op de tafels
o DJ Booth (Cappettizaal)
o 3 uur zaalhuur
Prijs vanaf € 19,95 p.p. all-inclusive
* DJ incl. vanaf 150 personen. Met uitzondering van de Cappettizaal.
Bedrijfsfeest arrangement 2
o Rode loper inclusief heather bij ontvangst
o Ontvangstdrankje van prosecco
o 3 uur onbeperkt drank (Hollandse Bar)
o 2 luxe koude of warme hapjes
o 3 Warme snacks p.p.
o Nootjes en zoutjes op de tafels
o DJ Booth (Cappettizaal)
o 3 uur zaalhuur
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Prijs vanaf € 23,95 p.p. all-inclusive
* DJ incl. vanaf 150 personen. Met uitzondering van de Cappettizaal.
Bedrijfsfeest arrangement 3
o
o
o
o
o
o
o
o

Rode loper inclusief heather bij ontvangst
Ontvangstdrankje van prosecco of champenoise
3 uur onbeperkt drank (Hollandse Bar)
2 Warme hapjes
Koud / Warm buffet Dali
Nootjes en zoutjes op de tafels
DJ Booth (Cappettizaal)
3 uur zaalhuur

Prijs vanaf € 41,95 p.p. all-inclusive
* DJ incl. vanaf 150 personen. Met uitzondering van de Cappettizaal.

Chalet Fontaine
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Opties

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

30 minuten extra feesten
30 minuten extra DJ
Buitenlands gedistilleerde dranken
Puntzakje frites met mayonaise
Warm hapje
Koud hapje
Mini petit fours
Gebak of petit fours
Gebak of petit fours incl. foto
Broodje beenham
Mini broodje hamburger
Saté buffet
Dessert buffet

€. 3,50 p.p.
€. 35,00
€. 3,75 p.p. per half uur
€. 3,50 p/s
€. 1,00 p/s
€. 1,95 p/s
€. 1,75 p/s
€. 3,00 p/s
€. 3,50 p/s
€. 4,00 p/s
€. 3,50 p/s
€. 14,95 p/s
€. 8,95 p/s

Congressen en vergaderen
Laat uw zintuigen prikkelen bij Chalet Fontaine
Bij de beleving van een congres is een unieke locatie essentieel. Chalet Fontaine is zeer
geschikt voor originele en verstrekkende congressen, zakelijke bijeenkomsten en
presentaties.
De schitterende villa uit 1990 is standaard voorzien van aanwezige audiovisuele middelen,
de open keuken en de geursensatie maakt uw zakelijke bijeenkomst een ware beleving.
Exclusieve en bereikbare congreslocatie
Pal in het groene hart van Brabant en zeer ventraal gelegen in het knooppunt van Tilburg,
Breda en Den Bosch vindt u de meeste centrale en originele evenementenlocatie omgeven
door een oase van natuur. U huurt Chalet Fontaine exclusief, wat betekent dat u de locatie
met een eigen entree huurt voor alleen u en uw gasten. En dan parkeert u ook nog op een
parkeerterrein naast de deur.
Audiovisuele middelen
Tevens verzorgen wij voor u up- to- date audiovisuele middelen welke voldoen aan de
hoogste kwaliteitseisen. Uiteraard is er een internet aansluiting aanwezig.
Persoonlijke service
Omdat persoonlijke service bij ons voorop staat, zullen onze gastheren u de hele dag
begeleiden. U heeft een vast aanspreekpunt gedurende uw gehele bijeenkomst.
Onze keukenbrigade zal zorgen dat de inwendige mens niets te kort komt, van heerlijke
lunches tot een afsluitende diners of buffetten.

Chalet Fontaine
Hoofdstraat 4
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Vergaderbreaks
Daarnaast biedt Chalet Fontaine volop mogelijkheden uw zakelijke bijeenkomst op een
ontspannende manier te onderbreken of af te sluiten: Vergaderbreaks. Een kleine greep uit
de mogelijkheden:
Teambuilding op sportief gebied
Hedendaagse kookkunst
o Actieve workshop zoals percussie, pub quiz, jongleren, solex rijden,
o
o

schilderen, graffiti

Vergaderarrangement per dagdeel
o Gebruik van onze vergaderzaal
o Onbeperkt gebruik koffie, thee
o Kannen water op de tafels
o Kannen verse Jus ‘d Orange op de tafels
o Handfruit
o Mueslirepen
o Koekjes bij de koffie
o Gebruik van internet
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Prijs: €. 29,95 p.p. vanaf 10 personen
Op aanvraag:

o Beamer en scherm

Chalet Fontaine
Hoofdstraat 4
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Actieve teambuilding & workshops
De parktuin is ’s zomers en ’s winters geopend om sportief te ontspannen. Het hele jaar
door organiseren wij voor de zakelijke markt avontuurlijke teamspiritprogramma’s voor
personeel, relaties, productintroducties, beurzen en publieksevenementen.
De adventure programma’s worden zorgvuldig georganiseerd en begeleid door een
gecertificeerde specialisten op het gebied van adventure trainingen & teambuilding. Onze
feestplanners vertellen u hier graag meer over.
Het recreatiepark van Chalet Fontaine ligt op een steenworp afstand van De Efteling en is
zowel in de zomer als in de winter geopend om sportief te ontspannen. Het hele jaar door
kunnen er voor de zakelijke markt teamspiritprogramma’s voor personeel en relaties
georganiseerd worden.
Maar ook als u liever op het eigen terrein of bedrijf sportief wil ontspannen zijn wij uw
juiste partner. We komen ook naar u toe en verzorgen uw teambuilding, sportdag of
sportieve relatie dag van catering tot sportprogramma.
o
o
o
o
o

Solex arrangement
Boogschieten arrangement
Paintbal arrangement
Percussie arrangement
Pubquiz arrangement
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Solex arrangement
Solex arrangement Chalet Fontaine onder leiding van een gids rijdt u met een Solex een
tocht langs de natuur / duinen en dorpen in de omgeving Kaatsheuvel (route kan door u
bepaald worden of desgewenst door ons worden uitgezet) om 2,5 uur later te eindigen bij
de startlocatie Chalet Fontaine. Belangrijk om te weten is dat we niet in de (binnen) stad
rijden en niet over zandpaden rijden. In principe organiseren we de tour in het buitengebied
over fietspaden.
Ondanks de prima onderhouden solexen staat er altijd een servicewagen stand-by met
reserve Solexen. Wij staat voor kwaliteit, service en veiligheid. Niet zomaar een Solex, wij
verzorgen uw Solex tocht van A tot Z zodat het Solex rijden een geweldig plezier wordt.
Solex arrangement 1
o 4,5 uur locatiehuur
o 2,5 uur Solex tocht
o Inclusief servicewagen met reserve Solexen,
o Inclusief brandstof en wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
o 2 uur na borrel met onbeperkt drank (Hollandse Bar )
o 3 stuks bittergarnituur p.p.
o Nootjes en zoutjes op de tafels
o Achtergrondmuziek gedurende de middag
Prijs € 59,95 p.p. exclusief € 100,- transport
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Solex arrangement 2
o 4,5 uur locatiehuur
o 2,5 uur Solex tocht
o Inclusief servicewagen met reserve Solexen
o Inclusief brandstof en wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
o 2 uur na borrel met onbeperkt drank (Hollandse Bar )
o 1 stuks bittergarnituur p.p.
o Nootjes en zoutjes op de tafels
o Achtergrondmuziek gedurende de middag
o Basis BBQ (klik hier voor de basis BBQ)
o Nootjes en zoutjes op de tafels
o Achtergrondmuziek gedurende de middag
Prijs € 79,95 p.p. exclusief € 100,- transport
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Boogschieten arrangement
Wie kan zich het beste concentreren, heeft het scherpste oog en stalen zenuwen?
Dit arrangement is te boeken vanaf 15 personen. Een workshop boogschieten is een
perfecte activiteit als vergader onderbreking of als onderdeel van een bedrijfsuitje of als
activiteit op zich. De workshop boogschieten, geschikt voor iedereen
Heel bijzonder om de kracht van de verschillende bogen te ervaren. Er is een kruisboog
aanwezig voor deelnemers met een blessure of deelnemers die zelf niet de kracht hebben
om de pees van de handboog voldoende uit te trekken.
Eerst worden er een aantal oefenpijlen geschoten. Onder leiding van een professionele
instructeur wordt er aan de techniek en schiethouding gewerkt. Na het schieten van de
oefenpijlen wordt het serieus, want dan wordt er voor individuele punten geschoten.
Hierna worden er teams gemaakt die onderling de strijd aan gaan om de meeste punten te
schieten. De workshop wordt afgesloten met ballonnen schieten.
Boogschiet arrangement 1
o 3,5 uur locatiehuur
o 1 uur boogschieten
o 2 uur na borrel met onbeperkt drank (Hollandse Bar )
o 3 stuks bittergarnituur p.p.
o Nootjes en zoutjes op de tafels
o Achtergrondmuziek gedurende de middag
Prijs € 39,95
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Boogschiet arrangement 2
o 3,5 uur locatiehuur
o 1 uur boogschieten
o 2 uur na borrel met onbeperkt drank (Hollandse Bar )
o 1 stuks bittergarnituur p.p.
o Basis BBQ (klik hier voor de basis BBQ)
o Nootjes en zoutjes op de tafels
o Achtergrondmuziek gedurende de middag
Prijs € 59,95
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Paintbal arrangement
Op ons Paintball terrein in het hartje van Kaatsheuvel kun je je heerlijk uitleven.
We hebben 1 Paintball terrein van 3000 m2 met tal van schuilplaatsen. Alle deelnemers
krijgen een overal aan een masker op en natuurlijk een paintball marker voor in het
speelveld. Na de uitleg van instructies en veiligheid zullen er teams gemaakt worden.
Spellen die onder andere gespeeld kunnen worden zijn: Capture the Flag, het beschermen
van ‘de president’, Maddick game, Haasje jagen (natuurlijk geweldig met
vrijgezellenfeesten), of het innemen van een vijandelijk fort.
Wij schieten alleen met paint die 100 % biologisch afbreekbaar is. Het is niet toegestaan om
eigen paint mee te nemen. Easy Paintball biedt een zinderend en spannend paintball spel op
onze locatie Chalet Fontaine in Kaatsheuvel, Brabant.
Ook leuk om een dagje uit te combineren met de Efteling. (15 min loopafstand).
Dit arrangement is te boeken vanaf 15 personen
Paintball arrangement 1
o 4,5 uur locatiehuur
o 2,5 uur paintball
o Overal & Masker
o Semi automatische Markers
o Professionele begeleiding
o Onbeperkt CO2
o 100 paintballs
o 2 uur na borrel met onbeperkt drank (Hollandse Bar )
o 3 stuks bittergarnituur p.p.
o Nootjes en zoutjes op de tafels
o Achtergrondmuziek gedurende de middag
Prijs € 44,95 p.p.
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Paintball arrangement 2
o 4,5 uur locatiehuur
o 2,5 uur paintball
o Overal & Masker
o Semi automatische Markers
o Professionele begeleiding
o Onbeperkt CO2
o 100 paintballs
o 2 uur na borrel met onbeperkt drank (Hollandse Bar )
o 1 stuks bittergarnituur p.p.
o Basis BBQ (klik hier voor de basis BBQ)
o Nootjes en zoutjes op de tafels
o Achtergrondmuziek gedurende de middag
Prijs € 64,95
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Percussie Workshop / arrangement
Samen muziek maken is bijna hetzelfde als het dagelijkse werk voor de baas. Door goed
naar elkaar te luisteren, verantwoordelijk bezig te zijn met je eigen onderdeel, ontstaan er
mooie (muzikale) resultaten.
En bij het horen van al deze klanken komt het groepsgevoel al snel naar boven. Deze
workshop is een prima instrument voor een teambuilding activiteit.
Arrangementen zijn op basis van minimaal 50 personen, onder de 50 personen berekenen
wij extra kosten.
Inhoud:
Grote trommels, Surdo’s, Repiniques, Tamborims, Marcaçaos, sambaballen. Allerlei slagschud- en tikinstrumenten liggen voor u klaar.
1 à 2 personen begeleiding (afhankelijk van de grote van de groep).
Percussie arrangement 1
o 3,5 uur locatiehuur
o 1 uur percussie
o 2 uur na borrel met onbeperkt drank (Hollandse Bar )
o 3 stuks bittergarnituur p.p.
o Nootjes en zoutjes op de tafels
o Achtergrondmuziek gedurende de middag
Prijs € 35,00 p.p.
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Percussie arrangement 2
o 3,5 uur locatiehuur
o 1 uur Percussie
o 2 uur na borrel met onbeperkt drank (Hollandse Bar )
o 1 stuks bittergarnituur p.p.
o Basis BBQ (klik hier voor de basis BBQ)
o Nootjes en zoutjes op de tafels
o Achtergrondmuziek gedurende de middag
Prijs € 45,00 p.p.
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Pubquiz arrangement
Overgewaaid uit Engeland en steeds populairder in Nederland; ‘The Pubquiz’. Een
middag/avondvullende quiz met vele hilarische en ‘oja’ momenten. De rondes worden in
teamverband gespeeld, zo leert u elkaar nog beter kennen en uw eigen kennis op de proef
gesteld! The Pubquiz bestaat uit 8 rondes met keuzes uit sport, algemene kennis, film en
muziek etc.. Wie gaat er uiteindelijk als Pubquiz kampioen naar huis? Een strijd met
hilariteit dat leidt tot eeuwige roem!
Het arrangement is op basis van minimaal 40 personen, onder de 40 personen brengen wij
extra kosten in rekening voor de Pubquiz
Inclusief: Prijs voor het winnende team, teambuilding, spelmaterialen, professionele
quizmaster.
Pub quiz arrangement
o 4,5 uur locatiehuur
o 1,5 uur Pub Quiz
o Inclusief presentator
o Onbeperkte dranken(Hollandse bar)
o Bediening achter de bar
o Prijs voor het winnende team
o 3 stuks bittergarnituur p.p.
o Nootjes en zoutjes op de tafels
o Achtergrondmuziek gedurende de middag
Prijs € 39,95 p.p. all-inclusive

52

Chalet Fontaine
Hoofdstraat 4
5171 DD Kaatsheuvel
T. 0416 – 272 333
E. info@chaletfontaine.nl

BANQUETING MAP | CHALET FONTAINE

Entertainment
Zang… dans… humor… en volop spektakel
Een juiste sfeer of ambiance is sterk afhankelijk van de keuze van het entertainment. Met
ruim 35 jaar ervaring in de cateringbranche en onze samenwerkingsverbanden met grote
en kleine entertainment bureaus hebben wij talloze bekende en onbekende artiesten voorbij
zien komen op onze locatie. Als geen ander weten wij dan ook een goed advies te geven
voor de balans tussen entertainment, catering en amusement.
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Van begin tot eind: een totaalpakket aan entertainment.
Ook als het om facilitaire zaken gaat zoals stroomvoorziening, podium en verlichting is de
verzorging bij ons in professionele handen. Laat u eens vrijblijvend adviseren door onze
entertainmentspecialisten. Wij helpen u graag verder. Van spetterende optredens tot
hilarische typetjes en van swingende live bands tot knallende Dj’s. Voor iedere gelegenheid
de juiste keuze… Wij gaan samen met u aan de slag om voor u om een passend voorstel te
maken naar gelang uw wensen en binnen uw budget. Uw gasten worden vanaf het begin tot
aan het einde op verassende wijze geamuseerd.

Chalet Fontaine
Hoofdstraat 4
5171 DD Kaatsheuvel
T. 0416 – 272 333
E. info@chaletfontaine.nl

BANQUETING MAP | CHALET FONTAINE
Thema feesten
Boek nu de leukste themafeesten bij Chalet Fontaine, de specialist in Themafeesten. Onze
themafeesten creëren een unieke belevenis, waar nog lang over nagepraat wordt. Wij
garanderen u een geweldig feest, precies zoals u het wilt. Voor de leukste themafeesten zit
u bij ons dus
Bij een themafeest worden uw gasten ontvangen in stijl van een Uncle Sam (Las Vegas
feest) tot een Disco Bob (70-80 party). Maak uw wensen kenbaar en wij laten ze uitkomen!
Themafeest 1: Las Vegas arrangement
o De gasten worden ontvangen door de lakei bij entree.
o Vervolgens lopen uw gasten via de Rode loper inclusief heaters naar binnen.
o Ontvangstdrankje , Amerikaanse cocktail
o 3,5 uur onbeperkt drank (Hollandse Bar) – Self Service
o Koud en warm Buffet Las Vegas
o Schaaltjes met popcorn – cashewnoten – Doritos en dipsausje
o Compleet Casino arrangement. Casino Arrangement bestaat uit:
- Nep dollars met Uw logo of tekst, echte casino verlichting
- Dollarbiljetten met uw logo of naam
- 2 casino tafels (Black Jack – Roulette – Pokertafel) U mag zelf een keuze
- Elke medewerker krijgt bij aankomst 3 dollarbiljetten met uw logo erop vermeld
- Elk dollarbiljet heeft een waarde van 10 fiches.
o De avond wordt compleet begeleidt. Er zullen 2 finalisten overblijven.
Deze 2 finalisten spelen de finale aan de blackjack tafel.
o 2 Professionele Croupiers voor maximaal 4 uur
o Chromen paaltjes met fluwelen koorden
o Alle benodigde materialen om de volgens de regels te kunnen spelen
o Award voor de winnaar
Prijs vanaf € 64,95 p.p. minimaal 50 personen, onder de 50 personen brengen wij € 650,- in
rekening voor het casino entertainment.
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Themafeest 2: 70 - 80's Party
o Rode loper incl. vuurpotten bij ontvangst
o Ontvangstdrankje van prosecco
o 3,5 uur onbeperkt drank (Hollandse Bar)
o 1 DJ
o Disco BOB de entertainer gedurende de avond*
o Verlichte dansvloer
o 3 warme hapjes
o koud/warm buffet Dali
o Nootjes en zoutjes op de tafels
o 3,5 uur zaalhuur
Prijs vanaf € 69,95 p.p. minimaal 100 personen.
Minder dan 100 personen brengen wij € 750,- in rekening voor de dansvloer en € 350,- voor
de DJ.
*Disco Bob à €. 875,00 extra
Heeft u iemand nodig die op een warme, stijlvolle manier uw gasten ontvangt en
onderhoudt, uw evenement presenteert of met uw gasten een spetterende muziekquiz
speelt? Denk dan aan Disco Bob. Deze ras entertainer heeft ruime ervaring met gasten van
heel divers pluimage.
Er zal een pop quiz of een muzikale bingo met uw gasten gepeeld worden en uw gasten
worden de gehele avond vermaakt.
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Themafeest 3: Aprés Ski feest
Jodelen, Flugel drinken, mutsen op en gaaaan met die banaan!
gehts los!! Een feest vol gezelligheid, geweldige muziek en winterse genoegens op uw
Skihut Themafeest! Uw gasten worden ontvangen door ons Flugel meisje, binnen in de
skihut zorgen houten statafels, grote pullen voor de juiste atmosfeer! Een waanzinnige
avond voor echte feestvierders. Uw gasten zullen niet stil kunnen zitten en de dansvloer
staat 3,5 uur lang lekker vol.
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Zaalhuur gedurende 3,5 uur
Vuurkorf met rode loper bij ontvangst
Ontvangst gasten met glühwein of Flugel
3,5 uur onbeperkt drank (Hollandse Bar)
1 Aprés ski DJ

Bob’s Ganz Großartiges Skihutfeest*

Bierworstjes op een wijnton
Tiroler buffet
Late Night snack: Broodje bratwurst, broodje schinken of een puntzak frites met
mayonaise.
o Aankleding en decoratie
o Onbeperkt drank | Bier, wijn, frisdranken | Op basis van Self service (zelfbediening)
Prijs vanaf € 69,95 p.p. minimaal 50 personen. Bij minder dan 50 personen brengen wij €
875,00 in rekening voor het BOB entertainment
*Bob’s Ganz Großartiges Skihutfeest à €. 875,00 extra
Heeft u iemand nodig die op een warme, stijlvolle manier uw gasten ontvangt en
onderhoudt, uw evenement presenteert of met uw gasten een spetterende muziekquiz
speelt? Denk dan aan Bob. Deze ras entertainer heeft ruime ervaring met gasten van heel
divers pluimage. Opening van de avond met warming up. tevens zal er een quiz of een
muzikale bingo met uw gasten gepeeld worden en uw gasten worden de gehele avond
vermaakt.
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Uitvaart /condoleance
Afscheid nemen van een dierbare is een emotionele en persoonlijke gebeurtenis.
Bij Chalet Fontaine heeft u de mogelijkheid een condoleance of afscheidsbijeenkomst te
houden.
Dit is het moment om nog even na te praten, herinneringen op te halen en troost bij elkaar
te vinden. Een dergelijke bijeenkomst biedt plaats voor een lach en een traan in een rustige
sfeervolle omgeving.
Bij het organiseren van een afscheid komt veel kijken. Graag nemen wij u een zorg uit
handen en voeren uw persoonlijke wensen tijdens de afscheidsbijeenkomst uit, voor u en
uw gasten, om het afscheid compleet te maken.
Neem gerust contact met ons op over de mogelijkheden. T. 0416 272 333
of info@chaletfontaine.nl
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Privé feesten
privé feesten kan gedacht worden aan verjaardagen, koperen/zilverengouden of diamanten
bruiloft, familiereünie of kraamfeest. Om een beeld te schetsen van de mogelijkheden,
hebben wij een aantal arrangementen voor u samengesteld. Naast deze 'basis'
arrangementen zijn de mogelijkheden voor uitbereiding onbeperkt! Van diners tot
entertainment, wij zijn van alle markten thuis!
Privé feestarrangement 1: Budget
o Rode loper inclusief heather bij ontvangst
o Ontvangstdrankje van prosecco
o 3 uur onbeperkt drank (Hollandse Bar)
o 3 warme hapjes
o Nootjes en zoutjes op de tafels
o Zaalhuur
Prijs vanaf € 19,95 p.p. all-inclusive
*Incl. DJ vanaf 100 personen (excl. Cappettizaal)
* Kinderen 0 tot 3 jaar gratis en 3 tot 12 jaar halve prijs
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Privé feestarrangement 2: Hapjes
o Rode loper incl. heather bij ontvangst
o Ontvangstdrankje van prosecco
o 3,5 uur onbeperkt drank (Hollandse Bar Self Service)
o 2 warme snacks p.p.
o Luxe Hapjesbuffet
o Nootjes en zoutjes op de tafels
o Zaalhuur
Prijs vanaf € 34,95 p.p. all-inclusive
*Incl. DJ vanaf 100 personen (excl. Cappettizaal)
* Kinderen 0 tot 3 jaar gratis en 3 tot 12 jaar halve prijs
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