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G o e d   v o o r b e r e i d  !  

In ’t Veen mise en place Catering, Moddermanlaan 17, 9721 GK Groningen  

06 5333 4530     www.intveencatering.nl  

  

 Champagne - ontbijt  
 

Een Champagne - ontbijt is bijzonder leuk om te geven aan een relatie. Je cadeau wordt als grote verrassing 
ontvangen en als onvergetelijk moment bewaard.  

 Het Champagne - ontbijt wordt vanaf 6 uur ‘s morgens op elke gewenste plaats geserveerd. Een echte butler 

of chef-kok in tenue komt twee prachtig gedekte hotelzilveren bladen bij de deur afleveren of zet ze 

desgewenst  voor de ontvangers op een tafel. De champagne kan geruisloos of met een knal worden geopend 

en ingeschonken.  

  

Het Champagne-ontbijt à €135,00 bestaat uit 

• Boulangerie: Vers gebakken broodjes-assortiment uit eigen bakkerij, zoals: Minibroodjes: Roulo’s, Disques, 

Gala vlechtbroodjes, krokante sesam stengels, Muffins en krentenbrood met amandelspijs.  

• Loafs, hele broden: Waldkorn en Croûte 

• Viennoiserie, zoet brood: Vruchtenvlinders, Danish en Brioches 

• Fromagerie: vier Nederlandse en buitenlandse kaassoorten 

• Charcuterie: vijf soorten eigengemaakte, Italiaanse en Spaanse vleeswaren 

• Confiserie: vijf eigengemaakte verse confituren en marmelades 

• Chocolaterie: eigengemaakte choco-notenpasta in bonbonvorm  

• Geroosterde amandel en hazelnotenpasta 

• Hartige ontbijtgerechten zoals: Eggs Benedict, English BBS (beans, bacon and sausages), Groentensoufflé, 

Pain lardon et cornichon 

• Rillette de ceviche van gerookte wilde zalm of Forelkaviaar op ijs  

• Verse fruitsalade 

• Cereals naar keuze 

• Roomboterballetjes 

• Vers geperste jus d’orange 

• Smoothies of ontbijt Tiramisu 

• Koffie, vers gemalen in cafetière en met heet water ter plekke gezet  

• Thee (-water) en drie theesoorten 

• Rietsuiker (-keukenstroop) & luchtig geslagen room 

• Stijlvol serviesgoed en een smakelijk rozen bouquet 

 
én natuurlijk een uitstekende ontbijt-Champagne, een Veuve Fourny & Fils Brut Nature Blanc de Blancs 

Premier Cru 375 ml.   
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Het Champagne-ontbijt is aan te passen of uit te breiden met  
• Een andere soort Champagne van de Veuve Fourny & Fils  

• Een ander volume Champagnefles van de Veuve Fourny & Fils  

• Champagne van een ander Champagne-huis  

• Aanvulling met de uitstekende kaviaar van de Steurhoeve op ijs in bijbehorend serviesgoed  

• Bonbons met 24 karaat eetbaar goud. Perfect chique van chocolade-atelier Pascal Caffet  

• Of … verras de ontvangers van het Champagne – ontbijt met een blijvend cadeau, bijvoorbeeld hun 

namen gegraveerd in champagne glazen of in een design champagnekoeler.  

Vraag hiernaar!  

De hardware bij het Champagne-ontbijt  

Het Champagne-ontbijt Imperial wordt geserveerd op grote hotelzilveren schalen, compleet met feestelijk 

bestek, prachtig retro Octime serviesgoed, glaswerk en een hotelzilveren champagnekoeler.  

De hardware bij het Champagne-ontbijt bestaat uit 
2 Hotelzilveren rvs schalen (60x40 cm) 2 Bewerkte verzilverde desertlepels 
1 Thermoskannen (1 l) 3 Bewerkte verzilverde gebaksvorkjes 
1 Roestvrijstalen champagnekoeler 1 Octime zwarte theepot 
1 Octime glazen karaf met stop 1 Design Napoli cafetiere  
2 Thermo theeglazen   1 Octime zwarte roomkannetje 
2 Wijnglazen met zwarte voet (24 cl) 2 Octime zwarte serveerschalen (ovaal 25x35 cm) 
2 Champagne-flûtes met zwarte voet (18 cl) 3 Octime zwarte kommetjes rond (9 cm) 
2 Octime whiskeyglazen 1 Octime zwarte kom (17 cm) 
2 Octime zwarte koffiekoppen en schotels 2 Octime glazen kommen met deksel (17 cm) 
2 Octime zwarte schotels bij koffiekoppen 2 Octime zwarte ontbijtborden (20 cm) 
2 Bewerkte verzilverde tafelmessen 1 Kochmaster-oven zwart 
2 Bewerkte verzilverde tafelvorken 1 Kaviaarkoeler met 2 parelmoeren lepels 

 

Prijs  
De prijs voor een Champagne-ontbijt Imperial is €135,00. Dat is inclusief bezorging binnen de stadsgrenzen 

van Groningen. Bij bezorging buiten de stadsgrens wordt elke 10 kilometer heenreis verhoogd met €10,00.  

Op zon- en feestdagen is er een toeslag van €35,00. Op 1 januari gelden er afwijkende prijzen.  

Retourneren hardware:  
De opdrachtgever verzorgt het retourneren van de schone hardware op het afgesproken tijdstip. Voor schade 

of vermissing van de serviesgoederen gelden de betaal- en leveringsvoorwaarden. Voor een meerprijs van 

€49,00 haal ik binnen de stadsgrens van Groningen de on-afgewassen hotelzilveren schalen en serviesgoed 

bij de ontvangers van het Champagne-ontbijt op. Alles kan ook schoon bij mij worden terugbezorgd, wat mijn 

voorkeur heeft.   

OPDRACHTGEVER     ONTVANGER    Bijzonderheden 

 
Naam  
Adres 
Plaats 
  

@ 
 

€ 
 

 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
……………… Postcode ……………….. 
…………………………. 
………………………….  
 
Betaaldatum …………….. 
 

Voldaan         

 
Naam  
Adres 
Plaats 
  
@ 
 
 

 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
……………… Postcode ……………….. 
…………………………. 
…………………………. 
Ontvangstdatum …………… 
Tijdstip ……………. 

Schoon retour  

Datum……..Tijdstip: ……… 
 
 
Retourservice: 
Datum……..Tijdstip: ……… 

 
On-afgewassen ophalen  

 
Datum plaats: ………………………………………………   

 

Handtekening opdrachtgever: ……………………..    


