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T H A I  K I T C H E N

ALGEMEEN
Buddhas beschikt over een aparte sfeervolle zaal met eigen bar en toiletgroep voor vergaderingen, 
groepsdiners en nog veel meer. Ook voor kleinere groepen beschikt Buddhas over diverse mogelijkheden.

Beschikbaarheid
Dagelijks 17:00 – 00:00
Overdag  op aanvraag

Muziek
Achtergrondmuziek aanwezig
Geen DJ’s, zang, instrumenten of luide muziek mogelijk 
Gebruik van microfoons is niet mogelijk 

Vide
Niet exclusief alleen voor diner
Ma t/m zo geen minimale omzetgarantie
Tot 20 personen 2 tafels van 10 personen

Zaal
Exclusief diner, vergadering en overig

Minimale omzetgarantie
Ma t/m do overdag 500 avond 500
Vrij t/m zo overdag 750 avond 750

Opstellingen
Borrel  zit en sta gelegenheid 
Tot 60 personen  tot 17:00 uur
I.c.m. diner tot 0:00 uur

Vergadering of diner
Standaard 10 tafels voor 4 personen
20 personen 1 lange tafel
30 personen opstelling u- vorm
40 personen  2 lange tafels, opstelling u- vorm

Dieetwensen en allergieën
Uiterlijk 3 dagen voorafgaand doorgeven

Aantal gasten voor de rekening bindend
Tot 2 dagen voorafgaand aan het evenement kosteloos te wijzigen, anders wordt het laatst doorgegeven 
aantal in rekening gebracht 

Betaling van de rekening
Op de avond zelf, door 1 persoon of voor bedrijven, mogelijk op factuur

ARRANGEMENTEN
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Diner
2 gangen 25.- | vrijdag, zaterdag en feestdagen  + 1.50
3 gangen 30.- | vrijdag, zaterdag en feestdagen  + 2.50 

Vis- kikkerbil- en eend gerechten geldt een toeslag + 5.- per persoon
Gebakken rijst, - ei noedels of – mihoen (in plaats van witte rijst) + 3.- per persoon

Vanaf 10 personen serveren wij een menu van de chef. Dit is een selectie van diverse gerechten. 
Hierbij houden wij graag rekening met allergieën en dieetwensen. In overleg is het mogelijk om 
voorkeur van gerechten door te geven. 

Dranken   vanaf
Frisdrank   3.-
Bier Heineken   3.10
Huiswijn   4.50

Bites

Thaise bites (niet pikant)   2.10 per stuk
Thaise kipsaté met Thaise pindasaus 
Gebakken deegje gevuld met gekruid gehakt van kipfilet 
Thaise loempia met groenten en kipfilet 
Buddhas mix | 24 stuks   45.-

Thaise bites Deluxe (niet pikant)  2.20 per stuk
Garnaal gevuld met gehakt van kip omhuld door wonton reepjes 
Grote garnaal in Loempiadeeg 
Thais viskoekje 
Spiesje van varkenshaas 
Buddhas mix Deluxe | 24 stuks  48.- 

Hollands bittergarnituur  0.95 per stuk
Bitterballen Kipnuggets 
Vegetarische loempia’s 
Kaasstengels 
Hollandse mix | 24 stuks   20.-

Voor meer informatie mail naar sales@rebelhoreca.nl

MENUKAART » 
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