Welkom bij De Lichtboei in Harlingen. Hét adres in Harlingen voor
bruiloften, recepties, bedrijfspresentaties en live muziek.
Of gewoon voor een drankje of een hapje eten in ons café...
De keuken van de Lichtboei is geopend van: vrijdag t/m zondag vanaf 17.00
uur tot 21.30 uur.
De zaal van De Lichtboei is te huur voor vergaderingen, recepties, feesten,

lunches, diners en andere bijeenkomsten voor maximaal 180 personen. Er zijn
cateringfaciliteiten en mogelijkheden voor AV-presentaties (internet, beamer,
scherm van 3x3 m.) Wij verzorgen met plezier lunch, borrelhapjes of een
buffet.

De bovenkamer van de Lichtboei is te huur voor besloten gezelschappen tot

40 personen. Er kan gereserveerd worden voor een intiem groepsdiner van
minimaal 10 tot ± 40 personen en voor vergaderingen tot eenzelfde aantal
personen. U zit afgescheiden van de rest van de zaak en heeft dus alle rust en
privacy om te genieten van een gezellig samenzijn of een besloten bijeenkomst.

Voor groepen serveren wij in overleg met u drie gangen verschillende voor- hoofd en
nagerechten op schalen.
Prijs per persoon € 26,Of u kiest voor:
Voor- en hoofdgerecht € 22,of
Hoofd- en Nagerecht € 22,-

Wilt u wat anders? Ook mogelijk.
In deze info-brochure laten we u slechts wat mogelijkheden zien voor

groepsarrangementen of catering. Afwijkingen hierop zijn uiteraard in overleg altijd
mogelijk. Alle prijzen zijn per persoon, tenzij anders aangegeven.

Graag tot ziens in De1 Lichtboei Harlingen!
Fina van der Vlies

Paul Schoute

Borrelgarnituren
Borrelgarnituur ‘De Lichtboei’
Eenvoudige borrelgarnituur bestaande uit diverse soorten kaas,
worst en bitterballen.
Uitgaande van 4 hapjes per persoon
€ 2,75
Borrelgarnituur ‘Lichtboei de Luxe’
Koude hapjes
Diverse soorten kaas
Diverse soorten worst
Haring op Roggebrood
Kleine carpaccio
Ham met meloenrolletje
Garnalen met knoflook
Friese droge worst
Friese nagelkaas
Canape filet Americain
Prijs per hapje € 1,00
Warme hapjes
Bitterbal
Kipnugget
Nasihapje
Bamihapje
Gehaktballetje
Kaashapje
Frikandelletje
Prijs per hapje € 0,80

Hieruit kunt u zelf uw borrelgarnituur samenstellen.

Patisserie
Cake/Kruidkoek per plak
Oranjekoek
Appeltaart
Slagroomgebak
Gesorteerd gebak

€ 1,25
€ 2,00
€ 2,75
€ 3,€ 3,-

De mogelijkheid bestaat om het gebak te voorzien van een logo of afbeelding.
Prijs op aanvraag

Lunch/Broodmaaltijd
Lunchbuffet á € 12,50
Soep van de dag
Warme snack van de dag (bv kroket, frikandel, pizzapunt)
Diverse soorten kaas
Diverse soorten vleeswaren
Waldorfsalade of een andere salade naar keuze
Witbrood, bruin brood, krentenbrood en suikerbrood
Roggebrood en diverse broodjes
Koffie en thee
Melk en karnemelk
Jus d’Orange

Hapjesbuffet
Wilt u uw gasten eens iets anders presenteren dan een borrelgarnituur? Dan is
wellicht een hapjesbuffet een goed alternatief.
Gasten kunnen zichzelf voorzien van de kleine gerechten van het buffet.
De gerechten zijn staand en enkel met een vorkje te nuttigen. Er worden kleine
bordjes bij het buffet geplaatst, zodat u steeds een nieuw gerecht kunt
proberen.
Zo ontstaat een gezellige loop tijdens een feestmiddag of avond.
Het hapjesbuffet is geen maaltijdvervanger.
U kunt gebruik maken van het hapjesbuffet vanaf 15 personen.
Hollands hapjesbuffet á € 15,50
Koude hapjes
Gerookte zalm, gerookte paling
Twee soorten salades
Fruitsalade
Een kaastafel met diverse kazen
Diverse broodsoorten met kruidenboter en tapenade
Diverse koude vleessoorten
Warme hapjes
Mini satéstokjes
Warme visragout in pasteibakjes
Pittige gehaktballetjes
Italiaans hapjesbuffet á € 16,50
4 Soorten Italiaanse vleeswaren
Gerookte zalm met uien en een pesto-dressing
2 Pastasalades
Salade van mozzarella, Italiaanse tomaten, verse basilicum en een dressing

Rundercarpaccio met geroosterde pijnboompitten en een dressing
Vissalade
Kaasplankje van diverse soorten Italiaanse kazen
Diverse soorten Italiaans brood
1 Warm pastagerecht
Warme minipizza
Gehaktballetjes in een tomaten-basilicumsaus
Tapenade, kruidenboter en diverse soorten olijven

Buffetvoorstellen
Stamppottenbuffet á € 12,50
2 Soorten stamppot met jus, spekjes en gehaktbal, rookworst en mosterd
Koud/warm buffet Lichtboei I á € 14,50
Kapucijners, gebakken aardappeltjes, gehaktballetjes, kip, spekjes, appelmoes
***
Sla, warme groente, komkommer-tomaatschotel, waldorfsalade
***
Zilver/amsterdamse uitjes, augurken, mosterd, ketchup, mayonaise en piccalili.
Koud/warm buffet Lichtboei II á € 16,50
2 Soorten salade
***
Diverse warme vleesgerechten (zoals biefstuk, kip, varkensvlees, evt. vis)
***
Gebakken aardappeltjes/nasi, frites
***
Warme groente en sla.
Koud/warm buffet Lichtboei III á € 20,50
Soep
***
Stokbrood met kruidenboter
***
Rundvleessalade, Pastasalade, Griekse salade
***
Haring met roggebrood, gerookte zalm, Ardennerham met meloen,
boerenham, rosbief en fricandeau
***
Warme beenham met mosterd-honingsaus
Zalm

Kipfillet in zoet/zure saus
***
Gebakken aardappeltjes
Rijst of frites
Twee soorten seizoensgroente

Dessertbuffet
Bovenstaande buffetten kunnen worden uitgebreid met het volgende
nagerechtenbuffet:
IJsbuffet á € 5,75
Diverse ijstaarten
Vruchten
Slagroom

