Eetcafé De Prins heeft de afgelopen tijd
een ware metamorfose ondergaan. Dit om
een huiskamergevoel te creëren waarin
onze gasten zich direct thuis voelen, en
om ervoor te zorgen dat het hen aan niets
ontbreekt. Op deze manier proberen wij
ons altijd te blijven ontwikkelen en vooruitstrevend te zijn. Gastvrijheid is daarbij
het allerbelangrijkste!

Walking dinner

In het café van De Prins kun je een gezellige
borrel of feestje geven. Dit is nooit geheel
besloten, maar uit ervaring blijkt dat hier
nooit hinder van ondervonden wordt.
De laatste tijd hebben we veel borrels en
feestjes die gecombineerd worden met
een walking dinner. We serveren dan zeven
kleine gerechtjes gedurende de avond of
middag.te!

Groepsdiner

Een diner organiseren voor een groter
gezelschap? Ook hiervoor bent u bij ons
aan het goede adres. Of het nu om een
bedrijfsdiner gaat, een groot familiediner,
een bruiloft of andere speciale gelegenheid, u voelt zich direct thuis bij De Prins.
We vinden het altijd leuk om een persoonlijk tintje aan een diner te geven. Denk
hierbij aan mooi opgemaakte tafels of een
gepersonaliseerde menukaart.

High Wine

Een High Wine! Een unieke manier
om verschillende wijnen te proeven,
vergezeld door heerlijke kleine
gerechten. Leuk voor elk gezelschap!
U bent zowel in de middag als in de
avond van harte welkom voor een
high wine. Ontvangst met een glaasje
Cava en een lekker borrelplateau.
Hierna volgen drie verschillende
glazen wijn met bijpassende gerechtjes. Denk hierbij aan een Pinot Grigio

met carpaccio, duo van kabeljauw
en gamba’s met een Chardonnay en
Spaanse Temperanillo met gegrilde
bavette steak. Uiteraard wordt de high
wine afgesloten met een dessert!
De prijs van deze geweldige proeverij
bedraagt € 29,50 p.p. Het menu kan
aangepast worden aan uw persoonlijk
wensen, bovendien worden de
gerechten en wijnen aangepast aan het
seizoen.

High Beer

Een High Beer! Een unieke manier om verschillende bieren te
proeven, vergezeld door heerlijke
en bijpassende kleine gerechten.
Leuk voor elk gezelschap, al wordt
dit toch wel echt bestempeld als
‘mannenuitje’. U bent zowel in de
middag als in de avond van harte
welkom voor een high beer. Ontvangst met een glas seizoensbier
en een lekker borrelplateau. Hierna
volgen drie verschillende soorten glazen bier met bijpassende

gerechtjes. Denk hierbij aan een
Erdinger met gemarineerde zalm
en Hollandse garnalen, Brugse Zot
Blond met gegrilde zeebaars en
Texels Bockbier met een stoofpotje.
Uiteraard wordt de high beer
afgesloten met een dessert!
De prijs van deze geweldige proeverij bedraagt € 29,50 p.p.
Het menu kan aangepast worden aan
uw persoonlijk wensen, bovendien
worden de gerechten en bieren
aangepast aan het seizoen.

Gerechten die geserveerd worden
zijn bijvoorbeeld wraps met
roomkaas en zalm, sandwiches
met roombrie en natuurlijk
verschillende zoetigheden zoals
scones en macarons.
De prijs van een High Tea bedraagt
€ 18,50 p.p., dit in incl. onbeperkt
koffie en thee.
Het menu kan uiteraard aangepast
worden aan uw persoonlijk wensen.

High tea

Een high tea, altijd een leuk uitje
met vriendinnen, zussen, collega’s
of elk ander gezelschap. U mag
zelf kiezen waar u wilt zitten, in het
café, het eetgedeelte of bij mooi
weer buiten op het terras. Wat
u ook kiest, u kunt genieten van
heerlijke hartige en zoete hapjes
met uiteraard verschillende soorten thee en koffie. Een high tea is
mogelijk vanaf twee personen, en
bestaat uit vier gangen die op een
leuke en originele manier
gepresenteerd worden.

Vergaderen

Als u wilt vergaderen in een
mooie ruimte met alle benodigdheden, kunt u gebruik maken van
zaal De Prinses.
Deze ruimte is geschikt voor
ongeveer 25 personen, en u kunt
gebruik maken van ons gratis
Wi-Fi netwerk, onze beamer en de
flipover.
Daarnaast staat er een mooie Smit
en Dorlas koffiemachine voor een
heerlijk kopje koffie of thee.

Zo kunt u ongestoord en rustig
vergaderen.
De kosten per dagdeel bedragen
€5,- p.p., hiervoor mag u gebruik
maken van alle faciliteiten zoals
hierboven omschreven inclusief
onbeperkt koffie, thee en water.
Uiteraard is er de mogelijkheid
om voor, tijdens of na de vergadering een lunch of diner te nuttigen.

bespreken! Wij maken dan graag
een persoonlijke afspraak met u
om tot een passend voorstel te
komen!

U kunt ons bereiken via
info@herbergdeprins.nl,
073-503 16 12 of maak even aan
afspraak aan de bar!

Alles is mogelijk...

In deze folder bieden wij u verschillende mogelijkheden aan.
Maar zoals u misschien al van
ons verwacht, is in principe alles
bespreekbaar! Ons assortiment
is ontzettend uitgebreid, en onze
mogelijkheden daarmee ook.
Heeft u zelf een leuk idee, neemt
u dan zeker contact met ons op
om de mogelijkheden te

Een beetje Prins thuis…
Wilt u thuis lekker koken met de producten
van De Prins? Er zijn verschillende ingrediënten bij ons te koop. Kies bijvoorbeeld
voor de basilicumdressing, aioli, brood,
tomatensoep of pepersaus.
Geen zin om te koken, maar wel zin in
lekker eten?
Bij ons kunt u ook verschillende gerechten
afhalen. Denk hierbij aan de carpaccio,
salade, soep of een lekker hoofdgerecht.
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Tot ziens bij De Prins
Tot ziens bij De Prins, het zou zomaar eens
onvergetelijk kunnen worden!
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