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Get te viere? doch ‘t bei os!

Get te viere? doch ‘t bei os
Grijp iedere gelegenheid aan om een feestje te vie-
ren, toch? En dan het liefst bij ons. 
Wilt u apart van het café-gewoel? Onze zaal biedt 
plaats tot dik honderd personen. 

Toch liever in het café? Och paletti

Wie bei Pelt borrelt ‘t nurges
We zijn een populair borrelcafé. Dat komt omdat 
Pelt voor een grote leeftijdsgroep acceptabel is als 
gelegenheid om met collega’s iets te drinken. 

En dan zijn daar natuurlijk de gratis borrelhapjes. 
Als u reserveert voor uw borrel of feestje, zorgen wij 
voor hapjes van het huis: kaas, worst, bitterballen 
(ongeveer 4 hapjes per persoon). Wilt u extra borrel-
hapjes, broodjes, sanwiches of soep? Overleg het met 
ons en we lezen u de wensen van de lippen. 

Dus: afsluiting van een project, jubileum, afscheid of 
gewoon zo maar, wie bei os borrelt ’t nurges.

wilste get organiseere op d’r zaal? 
Vergadering, koffietafel, cursus, feestje? Achter ons 
café hebben we nog een intieme ruimte (±80m2). 
Zittend kunnen we ongeveer 65 personen herber-
gen, staand wel 120. 

Over zaalhuur doen we niet moeilijk. Omdat we 
natuurlijk aannemen dat u bij uw activiteit iets voch-
tigs gebruikt.



BorrelBorrel
arrangementarrangement

Sandwiches en chiabatta brood 
• sandwiches en broodjes met rauwe ham,
 kaas, brie vanaf € 1,50 p.st.
• ciabatta brood met tzatziki, kruidenboter,
 heks’n kaas € 5,50

Ruim assortiment aan borrelhapjes
• bitterballen (12 stuks) € 5,50
• gemengde minisnacks (12 stuks) € 5,80
• vlammetjes (10 stuks) € 6,30
• mini-fricandelletjes (15 stuks) € 5,50
• portie uienringen (15 stuks) € 5,50
• chicken wings (10 stuks) € 8,00
• calamares (12 stuks) € 7,00
• kibbeling (12 stuks) € 7,00
• spaanse pepers met kaas (6 stuks) € 8,00
• blokjes kaas (20 stuks) € 5,50
• portie worst (20 stuks) € 5,50
• plankje buitenlandse kaas met stokbrood €14,50
• portie olijven € 3,00

Buffetten voor de grotere trek 
Voor de wat grotere trek kunnen wij aanbevelen:
•  varkenshaassaté
 met atjar, kroepoek, pindasaus
 en ciabatta p.p. € 16,00
•  Limburgs zuurvlees en saté van varkenshaas 
 gecombineerd met zelfgemaakte dikke friet en 
 gemengde sla p.p. € 14,00
•  Limburgse warme ham
 met stokbrood, champignonroomsaus, 
 Limburgse koude schotel
 en diverse salades p.p. € 14,00

•  Gerookte visschotel
 als aanvulling bij een van de vorige vleesgerechten 
 gerookte zalm, forel en paling p.p. € 14,00

FeestFeest
arrangementarrangement
Feest-arrangement vanaf 35 personen 
U wilt een feest geven en op voorhand weten wat de 
kosten zijn. Dat kan! Met onderstaand arrangement 
komt u niet voor verrassingen te staan.
De prijs is voor een feest van 3 uur.
Prijs vanaf 35 personen p.p. € 22,50

Bittergarnituur 
Bij dit arrangement hoort een mooi bittergarnituur 
bestaande uit kaas, worst en bitterballen (we gaan 
daarbij uit van 4 hapjes per persoon).

Drankarrangement 
Het feestarrangement kent de volgende dranken: 
pils, de huiswijnen, Nederlandse jenevers, frisdrank, 
vruchtensappen, port, sherry, vermouth, koffie en 
thee (speciaal bieren en buitenlands gedistilleerd, zoals whiskey, rum, 
cognac, gin, wodka, likeuren e.d. behoren niet tot dit arrangement)

Het feest duurt langer? 
Geen probleem, de uitbreiding per uur is p.p. € 6,50

3 uur3 uur

2 uur2 uur

BorrelhapjesBorrelhapjes
en buffettenen buffetten

Borrelarrangement vanaf 35 personen 
Ook voor uw borrel kunnen we een all-in prijs af-
spreken. Dat is nog eens budget-bewaking!
Prijs vanaf 35 personen voor 2 uur p.p. € 18,00

Bittergarnituur 
Bij het borrelarrangement krijgt u een bittergarni-
tuur bestaande uit kaas, worst en bitterballen
(we gaan daarbij uit van 4 hapjes per persoon).

Drankarrangement 
Het borrelarrangement kent de volgende dranken: 
pils, de huiswijnen, Nederlandse jenevers, frisdrank, 
vruchtensappen, port, sherry, vermouth, koffie en 
thee (speciaal bieren en buitenlands gedistilleerd, zoals whiskey, rum, 
cognac, gin, wodka, likeuren e.d. behoren niet tot dit arrangement)

De borrel is zó gezellig en loopt uit? 
Geen probleem, de uitbreiding per uur is p.p. € 6,50



Verjaardag, jubileum, feestje? Geef eens 
een Pelt-cadeaubon! Jij bepaalt het be-
drag en maakt dan de blits met zo’n leuk 
cadeau.

Koffietafel vanaf 35 personen 
Een treurige of juist feestelijke gelegenheid kan re-
den zijn voor een koffietafel. 
Prijs vanaf 35 personen p.p. € 12,50

Koffietafel 
• verse zachte broodjes, bruin en wit
• beleg: kaas, gekookte ham, rauwe ham, zalm, brie
• jam, stroop
• verse ambachtelijke Limburgse vla
• onbeperkt koffie en thee

Uitbreiding 
• huisgemaakte tomatensoep p.p. € 4,50
• kroket of fricandel p.p. € 2,50
• pasteitje kippenragout p.p. € 4,50
Andere opties zijn in overleg uiteraard mogelijk!

KoffietafelKoffietafel

Warme dranken 
• thermoskan koffie € 8,00
• thermoskan thee € 8,00
• kopje koffier of thee € 2,75
• kopje cappuccino of koffie verkeerd € 2,95

Frisdrank 
• Coca Cola, Coca Calo Light, Fanta, Sprite € 2,75
• Bitter Lemon, Cassis, Ice-tea, Ginger Ale € 2,85

Bier 
• Hertog Jan of Jupiler pils - tap  (fluitje) € 2,75
• flesje Malt bier € 2,75
• speciaalbieren - tap: Leffe blond,
 Leffe dubbel, Hoegaarden Wit € 4,50
• Bier van de maand van de tap € 5,20
• speciaalbieren op fles: Duvel, Leffe tripel,
 Belle Vue Kriek, Liefmans Fruitesse vanaf € 4,50

Sterk alcoholische dranken 
• jenevers en bitters 4.0 cl vanaf € 3,00
• Port, Sherry, Martini € 4,50
•  buitenlands gedistilleerd 4.0 cl vanaf € 4,50
• likeuren 4.0 cl € 4,50
• cognacs en digestieven 4.0 cl vanaf € 4,50
• wisk(e)ys 4.0 cl vanaf 4,50

DrankenDranken

Café Pelt
Pancratiusplein 48
6411 JZ  Heerlen

email / tel
info@cafepelt.nl
045-5712565 • 06-24523298

www.cafepelt.nl
U vindt ons ook op
Facebook en Instagram


