
INFORMATIE BROCHURE



FEESTARRANGEMENTEN

Uw feest tot in de puntjes verzorgd!

Alberto’s

4 uur durende feestavond
Per persoon
Per kind (5 tot 12 jaar)
- Onbeperkt drinken (Hollands assortiment)
- Hapjes assortiment “Beach” (onbeperkt koud / warm)
- Luxe nootjes & zoutjes op tafel

34,50
19,50

Alberto’s met welkomstcocktail

4 uur durende feestavond
Per persoon
Per kind (5 tot 12 jaar)
- Ontvangst met een glas Prosecco
- Onbeperkt drinken (Hollands assortiment)
- Hapjes assortiment “Beach” (onbeperkt koud / warm)
- Luxe nootjes & zoutjes op tafel

39,50
21,50



RECEPTIE & BRUILOFTEN

Uw bruiloft of receptie tot in de puntjes verzorgd!

Alberto’s Receptie

Gezellige receptie (1½-uur)
Per persoon
Per kind (5 tot 12 jaar)
- Onbeperkt drinken (Hollands assortiment)
- Hapjes assortiment Beach (4 keer rond)
- Zoutjes en nootjes op tafel

17,50
11,50

Alberto’s Receptie met Cup Cakes of Petite four

Hippe cupcake receptie (1 uur)
Per persoon
Per kind (5 tot 12 jaar)
- Ontvangst met Koffie, thee en fris
- Hippe Cup Cakes
- Prosecco om te toasten

17,50
10,50

Meerprijs per ½ uur € 4,00 per persoon (inclusief 1 keer hapjes)
U kunt naast ook kiezen voor de andere hapjes assortimenten.

Alberto’s Ontvangst met Bruidstaart

Prosecco & Taart ontvangst (1 uur)
Per persoon
Per kind (5 tot 12 jaar)
- Ontvangst met Koffie, thee en fris
- Hippe of Klassieke Bruidstaart
- Prosecco om te toasten

19,50
12,50



DRANKENARRANGEMENTEN

Uw feest tot in de puntjes verzorgd!

Alberto’s Dranken

Bier, frisdrank en jus d’orange 
Verse jus d’orange
Sherry, vermouth, jenever, vieux en port
Huiswijn; rode, rosé en witte wijn 

Hollands assortiment per glas

2,50
3,00
3,25
3,75

Vanaf
Vanaf
Vanaf
Vanaf

3-uur Hollands dranken arrangement    
3-uur Internationaal dranken arrangement 

4-uur Hollands dranken arrangement     
4-uur Internationaal dranken arrangement  

5-uur Hollands dranken arrangement    
5-uur Internationaal dranken arrangement

3 uur hapjes arrangement, minimaal 6 rondes
4 uur hapjes arrangement, minimaal 8 rondes
5 uur hapjes arrangement, minimaal 10 rondes 

19,50
29,50

24,50
34,50

29,50
39,50

7,50
10,00
12,50

Wodka, Rum, Campari en Gin
Likeuren
Cognac en Whisky va.
Prosecco en Cava
Champagne

3,40
3,40
5,00
5,00
9,75

Vanaf
Vanaf
Vanaf
Vanaf
Vanaf

Uitkoop Hollands dranken assortiment

Internationaal assortiment per glas



HAPJES

Creatief en verrassend

Wij serveren diverse hapjes vanaf prijs 2,00 per hapje

Bijv:
Risotto met truffel
Piccolo tomaat met Parmaham en basilicumbeslag
Crostini met bruschetta
Bietenschuimpje met mousse van eendelever

Alle voorstellen worden op maat gemaakt

Alberto’s Hapjes

Schaaltje met luxe nootjes & zoutjes  
Schaaltje met luxe nootjes & olijven
Ambachtelijk brood met tapenade, pesto & aioli

1,50
2,00
2,00

Tafelgarnituur p.p.



LUNCH ARRANGEMENTEN

Uw lunch verfijnd, verrassend en bijzonder

Dagsoep

&&&

Stokbrood met Carpaccio
Stokbrood met gambakroket en aioli
Stokbrood met Parmaham en olijvencreme

Alberto’s Happaz Lunch 12,50 p.p.

Het onderstaande lunchbuffet wordt deels in amuse stijl gepresenteerd.

Dranken:
Koffie / thee
Volle verse melk
Karnemelk

Soepen:
Dagsoep

 Verschillende plak stokbrood belegd met specialiteiten:
Carpaccio
Gerookte zalm
Gamba gegrild
Chorizo kroket
Parmaham
Geitenkaas
Tonijnsalade

Verschillende soorten bruschetta:
Tomaat – basilicum – rode ui
Gebakken paddestoelen
Olijvencreme

Mini pizza:
Gerookte zalm, kruidencreme en bosui
Spekjes, kruidencreme, kruidensaus, bosui

Dessert:
Pavlova met fruit uit het seizoen

Alberto’s Happaz lunchbuffet 24,50 p.p.



WALKING DINNER

Uw diner op een verrassende wijze gepresenteerd

Walking Dinner is een concept waarbij u tijdens uw diner 
niet aan tafel hoeft plaats te nemen. Bij het reserveren kunt een keuze 
maken uit verschillende kleine
gerechten die op uw avond staand genuttigd kunnen worden. Deze 
gerechtjes worden in gangen geserveerd. 
Wilt u liever zitten, dan kan dat natuurlijk ook.

U kunt uw gasten met een 4-, 5-, 6- of 7 gangen diner verrassen.

4-gangen Walking Dinner € 32,50 per persoon (1, 3, 4 of 5 en 6)
4-gangen Walking Dinner € 37,50 per persoon (1, 2, 4 of 5 en 6)
5-gangen Walking Dinner € 42,50 per persoon (1, 3, 4, 5 en 6)
5-gangen Walking Dinner € 47,50 per persoon (1, 2, 4, 5 en 6)
6-gangen Walking Dinner € 52,50 per persoon (1, 2, 3, 4, 5 en 6)
7-gangen Walking Dinner € 57,50 per persoon 
(eventueel met een kaasplankje)

Voorbeeldmenu
Rundercarpaccio van ossenhaas met zongedroogde tomaat, Par-
mezaanse kaas, pesto en pijnboompitten
&&&&
Heldere tomatenbouillon met tuinkruiden en vermicelli van groene 
asperge
&&&&
Gebakken jacobsmossel met spekschuim, hazelnootcreme en een 
krokantje van Parmaham
&&&&
Doradefilet met huisgemaakt tagliatella en kreeftensaus
&&&&
Bavette van Iberico met gepofte paprika en saus van spinata calabrese
&&&&
Dessert Alberto, verrassing van de chef

Wijnarrangement afgestemd op de gerechten vanaf 19,50 p.p. bij een 
4 gangen menu

Alberto’s Walking Dinner


