
Broodmaaltijden en koffietafels

Al geruime tijd verzorgt Het Oude Tolhuys met plezier koffietafels en uitgebreide broodmaaltijden. Door de 
ervaring kunt u rekenen op een voedzame doch lichte maaltijd. Bij alle koffietafels gaan wij uit van een verzorgd 
geheel. Dit houdt in dat er voor genoemde prijzen onbeperkt brood, beleg en overige producten worden 
verzorgd. Er zullen geen kosten in rekening worden gebracht voor een onverwacht groot verbruik door de gasten. 
 
 

Broodmaaltijd "Tolhuys" €   14,50 p.p. 
Bestaat uit de volgende onderdelen:   
- 2 ruim belegde broodjes met vleeswaren en kaas 
- Dagsoep 
- Yoghurt 
- Vers fruit 
- Onbeperkt koffie, thee, melk en karnemelk 
(Ook mogelijk zonder soep € 12,50 pp.) 
 

Luxe broodmaaltijd "Tolhuys" € 16,00 p.p. 
Bestaat uit de volgende onderdelen:   
- 2 luxe broodjes gemengd belegd met schinken,  
   gerookte zalm, Brie,  
   Hollandse kaas en mooie achterham. 
- Dagsoep 
- Yoghurt 
- Vers fruit 
- Onbeperkt koffie, thee, melk en karnemelk 
(Ook mogelijk zonder soep € 14,00 pp.) 
 

Koffietafel "A" € 16,00 p.p. 
Bestaande uit de volgende onderdelen:     
- 3 soorten gesneden brood 
- croquet 
- 2 soorten kaas, Brie en 2 soorten vleeswaren  
- Gekookt ei, diverse soorten zoetwaren 
- Yoghurt en vers stuk fruit 
- Onbeperkt koffie, thee, melk en karnemelk. 
 

Koffietafel "B" € 18,00 p.p. 
Bestaande uit de volgende onderdelen:  
- Dagsoep 
- Diverse soorten gesneden brood en pistolets 
- 2 soorten kaas, Brie en 2 soorten vleeswaren 
- Gekookt ei, diverse soorten zoetwaren 
- Croquet 
- Rauwkost, yoghurt en fruit 
- Onbeperkt koffie, thee, melk en karnemelk 
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Koffietafel "C"                            € 22,50 p.p. 
Bestaande uit de volgende onderdelen:  
- Dagsoep 
- Diverse soorten gesneden brood en pistolets 
- Croissant & krentenbol 
- 3 soorten kaas, Brie en 3 soorten vleeswaren 
- Gekookt ei, diverse soorten zoetwaren 
- Croquet 
- Rauwkost, yoghurt en fruit  
- Glas jus d'orange 

- Onbeperkt koffie, thee, melk en karnemelk 
 
Wenst u de voornoemde koffietafels uit te breiden 
dan zijn de volgende producten daarvoor zeer 
geschikt. 
 
Heldere goed gevulde groentesoep  €  3,50    €  3,25  
Braadworst in warme jus   €  4,00   
Croquet met veel vlees    €  3,00  
Kalfsvleespasteitje    €  4,50  
Gebakken mosselen    €  5,90  
Gerookte vis     €  5,50 
   
Wellicht zijn er na voornoemde voorbeelden nog 
wensen, met alle genoegen willen wij ook aan die 
wensen voldoen. 
 

 


