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Welkom!
Met deze informatiebrochure krijgt u een goede indruk van de mogelijkheden bij Olivier Leiden.
Daarnaast delen wij graag onze ideeën over het organiseren van evenementen, bruiloften,
vergaderingen en andere mogelijke activiteiten, bijvoorbeeld karaoke of jazz avonden,
Beer&Dice middagen, bierproeverijen en meer. Speciale wensen zijn altijd bespreekbaar.
Heeft u een vraag? Neem contact met ons op via
T. 071-5122444
E leiden@cafe-olivier.be
Graag tot ziens!
Team Olivier

Lunch

Wilt u met meer dan 10 personen lunchen? Dat kan! Wij bieden drie verschillende
mogelijkheden aan op basis van één uur.
De lunch wordt aan tafel opgediend, maar vanaf 20 personen serveren wij de lunch
in buffetvorm. Geen tijd om te lunchen of nog trek? Ons filepakket of een power
break biedt uitkomst.

STANDAARD
LUNCHBUFFET
19 p.p.
• Jus d’orange | melk | water met een smaakje
• Soep van de dag
• Vers fruit
•D
 iverse broodjes belegd met:
zalm | carpaccio | oude kaas |
geitenkaas | runderkroket

BELEGDE BROODJES
11.5 p.p.
Diverse broodjes belegd met:
• Roomboter
• Eiersalade | tonijnsalade
• Boerenkaas
• Achterham

LUNCH TO GO
12.5 p.p.

HEALTHY LUNCH
24 p.p.
• Soep van de dag
• Vers fruit
• Diverse broodjes belegd met:
hummus | avocado spread | zalm | carpaccio
• Mini poké groentebowl
• Jus d’orange | melk | water met een smaakje
• Verse sappen
- Rode biet | gember | rood fruit
- Wortel | banaan | passievrucht
-M
 ango | kurkuma | sinaasappel | kokos

• 3 broodjes met beleg
• 1 stuk fruit
• Havermoutreep
• Bronwater bruisend of plat

EXTRA PAKKETTEN
6.5 p.p.
Filepakket
• Flesje water
• 1 stuk fruit
• Notenreep
• Chocolade

Power break
• Smoothie
• Vitaminesap
• Notenreep

Borreltijd

Heeft u iets te vieren? Wij bieden drie feestelijke borrelopties aan ter gelegenheid
van een jubileum, verjaardag of zomaar – waarom niet! Er is voor ieder wat wils
met drankjes en hapjes.

Op basis van 2 uur | Prijs p.p. | Excl. zaalhuur

BORREL | RECEPTIE
STANDAARD
22 p.p.
• Ontvangst met koffie | thee
•Z
 oetigheden op tafel
• Consumpties van
binnenlands pakket
• 2 warme bittergarnituur
hapjes

BORREL | RECEPTIE
COMPLEET
25 p.p.

BORREL | RECEPTIE
DELUXE
28 p.p.

• Consumpties van
binnenlands pakket
• Zoutjes en noten op tafel
• 1 koud hapje
•2
 warme bittergarnituur
hapjes

• Ontvangst met prosecco
• Consumpties van
binnenlands pakket
• Noten en olijven op tafel
• 2 koude hapjes
• 2 warme bittergarnituur
hapjes

Feest

Onze feestavondarrangementen zorgen voor een avond om nooit te vergeten.
Wij hebben drie arrangementen samengesteld voor een complete avond met
koude en warme hapjes, zoals een lekkere puntzak frites.

Op basis van 4,5 uur | Prijs p.p. | Excl. zaalhuur

FEESTAVOND
STANDAARD
35 p.p.

• Consumpties van
binnenlands pakket
• Zoutjes en noten op tafel
• 2 koude hapjes
• 3 warme bittergarnituur
hapjes

FEESTAVOND
COMPLEET
39 p.p.

• Ontvangst met koffie | thee
• Zoetigheden op tafel
• Consumpties van
binnenlands pakket
• Zoutjes en noten op tafel
• 2 koude hapjes
•3
 warme bittergarnituur
hapjes
• Puntzak frites | mayonaise

FEESTAVOND
DELUXE
45 p.p.

• Ontvangst met prosecco
• Consumpties van
binnenlands pakket
• Noten en olijven op tafel
• 2 koude hapjes
• 2 warme bittergarnituur
hapjes
• 2 luxe warme hapjes

BBQ

Vlees, vis en vegetarische spiesjes... onze koks grillen het voor u op
de barbecue. Uitzicht over het water maakt het plaatje af.
De BBQ arrangementen bieden wij aan vanaf 20 personen.
Nog iets toe? Bekijk onze desserts om de barbecue perfect af te sluiten.

BBQ DELUXE
35 p.p.

BBQ
COMPLEET
29.5 p.p.
Vlees
Vlees

• Kipsaté
• Black Angus burger
• BBQ worst
• Spareribs

• Kipsaté
• Black Angus burger
• Shaslick
• Biefstuk
• Spareribs

Vis

Vis

• Zalm
• Gambaspies

Salades

• Groene salade
• Pasta salade
• Griekse salade

Sauzen

• Remouladesaus
• Aioli
• Smokey BBQ saus
• Satésaus

Bijgerechten

• Brood | smeersels
• Frites | mayonaise
Vanaf 20 personen

Excl. zaalhuur

• Tonijnbiefstuk
• Gambaspies
• Zalmfilet

Salades

• Caesar salade | gegrilde kip
• Oosterse koolsalade
• Pasta salade
• Griekse salade

Sauzen

• Chimichurri
• Aioli
• Smokey BBQ saus
• Satésaus

Bijgerechten

• Brood | smeersels
• Gepofte aardappel |
zure room | cheddar
• Frites | mayonaise
• Corn on the cob
Vanaf 20 personen

Bekijk onze dessertpagina
voor de perfecte afsluiter
van uw BBQ!

VEGETARISCH

Zijn er binnen uw gezelschap
vegetarsiche gasten
aanwezig, geef dit aan ons
door en wij zorgen voor een
vegetarisch assortiment van
de vegetarische slager
(kipstukjes | bratwurst |
mini burger | groentenspies )

Walking dinner

Stel een menu samen met warme en koude gerechten en geniet vanaf 20 personen
van een diner tijdens uw event. Tijdens het walking dinner hoeft u niet zelf langs een
buffet, maar worden de gerechten bij u uitgeserveerd.

3 KOUDE & 3 WARME
BITES
35 p.p.

4 KOUDE & 4 WARME
BITES
39.5 p.p.

Koude bites

•C
 rostini avocado | tomatensalsa
•C
 rostini serranoham |
zwarte knoflookmayonaise
•C
 rostini zalm | bietjes | carpaccio |
truffelmayonaise
•R
 undercarpaccio | truffelmayonaise |
pijnboompitten
• Vitello tonato
•R
 ode biet | geitenkaas
•M
 eloen | gerookte ham
• Garnalencocktail
•B
 eef tataki | sesam-sojadressing
• Tonijn | mango | chilidressing

Vanaf 20 personen
Bekijk onze dessertpagina voor de perfecte
afsluiter van uw buffet.
Excl. zaalhuur

Warme bites

5 KOUDE & 5 WARME
BITES
44.5 p.p.

• Ravioli | shortrib
• Soep van de chef
• Krokante gyoza | yakinikusaus
• Yakitorispiesje
• Frites rendang
• Pastei | kippenragout
• Mini hamburger
• Gambaspies | chimmichurri
• Geitenkaaskroketje | mosterdmayonaise |
little gem
• Groetenkroketjes | piccalillymayonaise
• Pita chicken | jalfrezi
• Pita groentecurry

Keuzebuffet

Wilt u dat het uw gasten aan niets ontbreekt? Kies dan uit een van onze rijke
buffetten.
Stevige stampotten of een smakelijke twist? We zetten het voor u klaar! Of ga voor
een proeverij met mooie kleine gerechten, koud en warm. Lekker luxe is ook mogelijk,
met een voor- en hoofdgerecht en een heerlijk dessert toe.

3 KOUDE & 3 WARME
GERECHTEN
26.5 p.p.

4 KOUDE & 4 WARME
GERECHTEN
29.5 p.p.

Koud

5 KOUDE & 5 WARME
GERECHTEN
31.5 p.p.

Warm

•C
 aesar salade | gegrilde kip
• Pastasalade
•R
 ode bieten | geitenkaas
• Visserspalet
• Vitello tonato
•M
 eloen | gerookte ham
•P
 ittige kip salade | cashewnoten
•G
 riekse salade | feta
•R
 undercarpaccio | truffelmayonaise |
pijnboompitten

• Soep van de chef
• Gestoofde kalfssukade | cipollini uien jus
• Kipsaté | pindasaus
• Ravioli | shortrib (ook verkrijgbaar)
• Groentecurry
• Iberico procureur |
gepofte paprika-knoflooksaus
• Pastei | kippenragout
• Boeuf bourguignon
• Gambaspies | chimichurri

Vanaf 20 personen

BIJGERECHTEN (deze worden standaard geserveerd)

Bekijk onze dessertpagina voor de perfecte
afsluiter van uw buffet.
Excl. zaalhuur

• Brood | smeersels
• Frites | mayonaise
• Gepofte aardappel | zure room | cheddar
• Seizoensgroenten

Dessert

De perfecte afsluiter met diverse soorten ijs, parfait, wafels of een
zalige chocolademousse. Mét slagroom!

3 ITEMS
6 p.p.

• Parfait met smaak van het seizoen
• Passievruchten pannacotta
• Chocolademousse
• Tiramisu
• Warme wafels | kersen
• 3 bolletjes ijs (keuze van de chef)

Vanaf 20 personen

OMELET SIBERIÈNE
5.5 p.p.
Spectaculaire ijstaart.. uit de oven!
Met cake en gebrande Italiaanse meringue.

4 ITEMS
9 p.p.

5 ITEMS
12 p.p.

Bier

Ben jij een echte bierliefhebber dan is dit buffet zeker iets voor jou!
Leuk om te combineren met lekkere speciaal bieren.

Vanaf 2 personen - vanaf 19.5 p.p.

BIERPROEVERIJ

6-80 personen | eenmalig 45 + 19.5 p.p.
Een bierproeverij is een leuke en leerzame
activiteit voor groepen. We bieden voor elk
type bier drinker een geschikte proeverij.
Wat kunt u verwachten?
• 6 verschillende proefglazen bier
met uitleg (1/2 glas per bier)
• 3 borrelhapjes p.p.
• Duur proeverij ± 2 uur

BORREL PROEVERIJ
6-80 personen |
eenmalig 45 + 19.5 p.p

Informele proeverij met 6 bieren. De
bieren geven een goed beeld van het
variërende bierlandschap. Elk bier wordt
beknopt toegelicht.

OLIVIER PROEVERIJ

6-80 personen | eenmalig 45 + 21.5 p.p.
Uitgebreide proeverij waarbij u 6 bieren
proeft. De bieren geven een goed beeld van
het variërend bierlandschap. U krijgt
vooraf aan het proeven een uitleg over de
geschiedenis, ingrediënten en bereiding
van het bier. Vervolgens wordt elk bier
uitvoerig toegelicht.
Wat kunt u verwachten?
• 6 verschillende proefglazen bier met uitleg
(1/2 glas per bier)
• inclusief een pils bij aanvang
• 3 borrelhapjes p.p.
• Duur proeverij ± 2 uur

Condoleance

Condoleances kunnen gepaard gaan met veel emotie. Graag helpen wij u
bij de organisatie en denken mee voor een passend en persoonlijk afscheid
van uw dierbare.

STANDAARD
15 p.p.

• Ontvangst met koffie | thee
• Zoetigheden op tafel
• Consumpties van
binnenlands pakket
• 2 warme bittergarnituur
hapjes

COMPLEET
16 p.p.

• Consumpties van
binnenlands pakket
• Zoutjes en noten op tafel
• 1 koud hapje
•2
 warme bittergarnituur
hapjes

KOFFIE EN THEE
10.5 p.p.
• Onbeperkt koffie | thee
• Zoetigheden op tafel

Vanaf 20 personen
Op basis van 1,5 uur en excl. zaalhuur

DELUXE
19 p.p.

• Ontvangst met een borrel
• Onbeperkt consumpties
binnenlands pakket
• Noten en olijven op tafel
• 2 koude hapjes
• 2 warme bittergarnituur
hapjes

Vergaderen

DAGDEEL
18 p.p.
• Onbeperkt koffie | thee
• Zoetigheden op tafel bij ontvangst
• IJswater op tafel
• Pepermuntjes | koekjes | chocolaatjes
• Wifi
• Flipover met stiften
• Beamer en scherm
• Blocnotes met pennen

• Flesje water
• Appel
• Notenreep
• Chocolade

• Onbeperkt koffie | thee
• Zoetigheden op tafel bij ontvangst
• IJswater op tafel
• Pepermuntjes | koekjes | chocolaatjes
• Standaard lunchbuffet*
• Warme snack in de middag
• Flipover | stiften
• Beamer | scherm
• Wifi
• Blocnotes | pennen

EXTRA PAKKETTEN
6.5 p.p.
Filepakket

DAG
35 p.p.

Power break
• Smoothie
• Vitaminesap
• Notenreep

Wij plaatsen een frisdrankenbuffet in de zaal.
Dit zal worden doorberekend op basis van nacalculatie.

DINEREN NA VERGADEREN
Wilt u na afloop van uw vergadering een hapje
eten? Voor groepen tot 12 personen bieden
wij de mogelijkheid à la carte te dineren. Voor
grotere gezelschappen bieden wij een BBQ of
buffet keuzemenu.

Standaard lunchbuffet

• Jus d’orange | melk | water met een smaakje
• Soep van de dag
• Vers fruit
• Oerbrood
• Diverse belegde broodjes;
spread van zalm | carpaccio | oude kaas |
geitenkaas | runderkroket
Voor 5.- p.p. extra kunt u de lunch
Healthy maken.

Excl. zaalhuur

Kinderen

Hmm, lekker! Pannenkoeken, frietjes of pasta met zelf geraspte kaas! Voor kinderen tot 12
jaar bieden wij keuze uit twee buffetten of een kindermenu. Maar natuurlijk mogen zij ook
meesmikkelen met het gekozen buffet of BBQ van de volwassenen voor de helft van de
prijs.

STANDAARD
12.5 p.p.
•P
 annenkoeken om
zelf te beleggen
• Mini frikandellen
• Bitterballen
Vanaf 10 kinderen

• Knakworst
• Frites
• Mayonaise
• Appelmoes
• Inclusief ijsje + 3

Zaalopstelling

SOUTERRAIN (privé / afgesloten van de rest)
Diner
20 - 115

Feest/Borrel
70 - 250

Theateropstelling
70

Vergadering
5 - 35

Zaalhuur SOUTERRAIN: Dagdeel (4 uur) vanaf 80,- | Hele dag (vanaf 4 uur) 140,-

•

BORRELBAR (semi afgesloten / ramen)
Diner
20 - 40

Borrel
40 - 85

Theateropstelling
15 - 35

Vergadering
10 - 20

Zaalhuur BORRELBAR: Dagdeel (4 uur) vanaf 60,- | Hele dag (vanaf 4 uur) 110,-
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