
 

 

Maaltijden voor Groepen!  
Ontbijt : 4,00 EUR / Lunch: 4,00 EUR  
Kaas, vleeswaren, margarine, boter, muesli, jam, hagelslag, brood  
 
Compleet ontbijtbuffet: 6,50 EUR  
Kaas, vleeswaren, margarine, boter, muesli, jam, hagelslag, brood, verse broodje, eieren, koffie en 
thee  
 
Warmdeten: 7,00 EUR  
Aardappels, groente, pasta of rijst met vlees of vis, salade en nagerecht  
 
Barbecue: 7,00 EUR  
Barbecue normaal € 7,00 (1 worst + 1 kl.stck vlees + 1 salade + 1 aardappel, ketchup + mosterd)  
Barbecue uitgebreid € 9,50 (1 worst + 1 kl.Stck vlees+1 vleesspiess + 2 salades, 1 aardappel + 
ketchup + mosterd)  
 
Prijs bij vol pension (3 maaltijden): 13,00 EUR  
De prijzen gelden per persoon per dag. Bij iedere maaltijd kan desgewenst koffie, thee, melk en 
cacao kostenloos geleverd worden.  
 
Natuurlijk gaan wij op dieet-, vegetarische- of andere wensen in. Spreekt u ons a.u.b. tijdig aan.  
 
Tussen 17:30 en 18:30 uur levert een van onze medewerkwers het warme eten in 
Thermosverpakkingen direct naar uw groupsaccomodatie.  
Uw vrijetijdplanninmg is niet afhangelijk van vaste etenstijden. De maaltijden blijven tot twee uur 
lang heet.  
Tegelijkertijd met het eten worden ook de levensmiddelen voor het onbijt en voor lunch van de 
volgende dag gebracht.  
Uit ervaring worden de maaltijden passend naar leeftijd en soort group geportioneerd. Mocht er 
toch nog iets niet naar wens zijn, kunt u gewoon een medewerder aanspreken. We zijn flexibel 
en kunnen dan meteen reageren. 

  



 
 
 
 
 
 

Boekingsformulier graag opsturen naar: 
HORiZONTE, 
Nesserweg 1, 
9162 ES Ballum-Ameland 
horizonte.ameland@knid.nl 
 
 
 

Wij willen gebruik maken van u cateringservice en boeken het volgende aanbod: 
Aankomst   Vertrek 
 
Volpension       €13,00 per persoon en dag 
Benodigdheden voor het ontbijt ‚ koude lunch en warme maaltijd leveren wij middags bij 
12.00 uur. U kunt de warme maaltijd ook avonds nuttigen en de koude lunch op de middag 
Levering van de warme maaltijd ca.12.00 uur  jof 18.00 uur  
 
Warme maaltijd      € 7,00 per persoon en dag 
U kunt de warme maaltijd op de middag ofop de avond nuttigen 
dag van de eerste levering: __________ dag van de laatste levering: ___________ 
 
Ontbijt       € 4,00 per persoon en dag 
Benodigdheden voor het ontbijt leveren wij op de avond van tevoren. 
dag van de eerste levering: __________ dag van de laatste levering: ___________ 
 
Lunch koud       € 4,00 per persoon en dag 
Benodigdheden voor de koude lunch brengen wij op de middag. 
dag van de eerste levering: ________dag van de laatste levering: 
 
Barbecue       € 7,00 per persoon en dag 
Barbecue normaal € 7,00 (1 worst+1 kI.stck vlees+1 salade, ketchup + mosterd ) 
Barbecue uitgebreid € 9,50 (1 worst+1 kl.Stck vlees+1 vleesspiess +2 salades, Ketchup + mosterd 
 
 

dag van de levering: _normaal: ______________ uitgebreid: ______________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 

adresgegevens groep:______________________________________________ 
________________________________________________________________ 
contactpersoon en telefoonnummer:__________________________________ 
Accomodatie:____________________________________________________ 
Wij zijn totaal ______________personen 
 

mailto:horizonte.ameland@knid.nl

