
Boek der Mogelijkheden Hotel de Halve Maan 

 
 

 
 

Hotel de Halve Maan, Hoofdstraat 254 1611 AN Bovenkarspel.  Powered by             Hotels 
0228-511262 info@hoteldehalvemaan.nl    

1 
 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Enjoy More “TO GO”  
at  

Hotel de Halve Maan 
 

 

 

 

 

 

mailto:info@hoteldehalvemaan.nl


Boek der Mogelijkheden Hotel de Halve Maan 

 
 

 
 

Hotel de Halve Maan, Hoofdstraat 254 1611 AN Bovenkarspel.  Powered by             Hotels 
0228-511262 info@hoteldehalvemaan.nl    

2 
 

Hotel de Halve Maan verzorgt met passie cateringvoorzieningen voor u bedrijf of 
organisatie. Naast een verrassende lunchinvulling of vergadering bieden wij 
verschillende mogelijkheden, ook een verzorging op het bedrijf of thuis behoort 
tot de mogelijkheden. Hierin kan er desgewenst ook ondersteuning komen vanuit 
onze gastvrije medewerkers.  

In dit boek der mogelijkheden hebben wij de meest gevraagde en voorkomende 
mogelijkheden beschreven. Vanzelfsprekend is het mogelijk om service op maat 
te leveren. Wij adviseren u contact met ons op te nemen voor een goede 
invulling van uw evenement.  

 
Als Hotel de Halve Maan weten wij als geen ander dat regelmatig services op ad-
hoc basis gewenst zijn. Neem dan ten allen tijde contact op met ons om te kijken 
naar een passende oplossing. Wel dient er bij deze rekening gehouden te worden 
met een afwijkend assortiment.  

 
Bestellen  
De service zoals omschreven in het Boek der Mogelijkheden kunt u middels de 
website bestellen of middels telefonisch contact op nummer 0228-511262.  
 
Services op maat  
Voor wensen op maat, dieet of geloofsovertuiging kunt u contact opnemen met 
ons, via mail info@hoteldehalvemaan.nl of op nummer 0228-511262. 
 
Prijzen 
Genoemde prijzen zijn inclusief B.T.W. en eventuele prijswijzigingen onder 
voorbehoud. Indien inhuur van toepassing is worden deze kosten doorbelast. 
 
 

Wij wensen u veel plezier met het uitzoeken en samenstellen van uw 
arrangement. 

 
Team Hotel de Halve Maan. 
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Koffie en theeservice  
 

Koffie/thee per kan van 8 kopjes  
Koffie met servies    per kan     € 6,95 
Thee met servies    per kan    € 5,68 

              Koffie met disposables                  per kan    € 5,95 

              Thee met disposables    per kan    € 4,68  

De levering van koffie en thee is inclusief kosten voor het wegbrengen en ophalen 
binnen de gemeente Stede Broec daarbuiten rekenen we € 2,50 bezorgkosten. 
Suikersticks, creamersticks en losse zakjes smaakjes thee worden standaard met de 
bestelling meegeleverd. 

 

Uitbreidingen bij koffie/theeservice 

 Karaf Healthy water 1 ltr      €  5,69 

 Fles mineraalwater  1 ltr      €  4,03 

 Pet mineraalwater   0,33 ltr      €  1,60 

 Pet mineraalwater   0,5 ltr       €  1,95 

 Assortiment frisdranken petfles 0,5 ltr    €  2,25   

 Karaf vers geperste jus d’orange 1 ltr    €  7,58 
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Sweets for my Sweets       
Luxe koekje verpakt    per stuk  € 0,45 

Ambachtelijk Roomboterkoekje  per stuk  € 0,75   

Ambachtelijke Boerencake, plak  per stuk  € 0,85 

Vers afgebakken gevulde koek  per stuk  € 1,75 

Vers afgebakken Appelflap   per stuk  € 1,75 

Assortiment muffins    per stuk  € 1,85 

 
 

Petit four       per stuk  € 2,75  

Logo       per stuk  € 0,56 

Gesorteerd gebak    per stuk  € 3,25 

  

Celebrations      per stuk  € 0,45        

Wilhelmina pepermunt, mono verpakt per stuk  € 0,20                    
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Lunches 

Lekker Licht 

Eén snee ambachtelijk donkerbruin “Brood van Toen” geserveerd met een frisse 

salade en een huisgemaakte citroen vinaigrette. 

Verse Yoghurt Smoothie “To Go”              per persoon  € 7,25 

 

Lekker Gevuld 

Pistolet eenvoudig belegd met  vleeswaren, brie, jonge en oude kaas (1p.p.) en een 

luxe vers afgebakken broodje(assortiment) belegd met diverse broodsalades, zoals 

kipkerrie, eiersalade, tonijnsalade en roomkaas ( 1pp) 

Biologische zuivel, jus d’orange en Handfruit. 

         per persoon € 8,75  

Sandwich van Toen 

Assortiment boeren sandwiches van ambachtelijk brood van toen. (2 dikke snee per 

persoon) Belegd met o.a. luxe broodsalades, luxe kaassoorten van oude kaas, brie, 

mozzarella, zalm en luxe vleeswaren. 

Biologische zuivel, jus d’orange en vers gesneden Fruitsalade. 

 

per persoon € 9,98 

Gezonde Wraps 

Goed gevulde wraps met een variatie van vlees, vis en vegetarisch. (1,5 p.p.) 

Biologische zuivel, verse jus d’orange en vers gesneden Fruitsalade 

                              per persoon  € 10,95 

 

De lunches worden in een wisselende cyclus aangeboden. De lunches kunnen eventueel afgestemd worden op uw 

specifieke wensen, denk hierbij aan geloofsovertuiging, allergieën en dieetwensen.  

Lunches worden op een aparte tafel in de beschikbare ruimte geplaatst. Op verzoek kan een lunch worden 

ingedekt. Deze kosten zijn niet in de prijs inbegrepen en worden op basis van nacalculatie verrekend. 

Uiteraard kunnen wij voor u ook een lunch op maat aanbieden. Heeft u grote eters, wilt u andere broodsoorten of 

beleg , servies of een aanpassing maken in de aangeboden lunches? U kunt hiervoor contact met ons opnemen 

info@hoteldehalvemaan.nl of op nummer 0228-511262 
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Uitbreidingsmogelijkheden bij de lunch 

Verse Soep van de dag     per stuk  € 4,00 

Krentenbol       per stuk  € 0,95 

Mueslibol       per stuk  € 0,95 

Handfruit        per stuk  € 0,75 

Vers gesneden fruit salade     per stuk  € 2,50 
Salade van gegrilde groentes      per stuk  € 5,75 
Smoothie assortiment      per stuk  € 2,85 
Ambachtelijke rundvlees kroket  (100 gram)    per stuk  € 1,80 
Ambachtelijke Goudse Kaassouffle    per stuk  € 1,65 
Ambachtelijk broodje kroket     per stuk    € 2,25 
Halve gevulde wrap      per stuk  € 2,77 
Ovenvers saucijzenbroodje      per stuk  € 2,77 

Ovenvers kaasbroodje     per stuk  € 2,77 

Quiche Lorraine (100 gram)     per stuk  € 3,15 

 

Let op: deze tarieven gelden alleen bij bestellingen in combinatie met de 

genoemde lunches.  

  

Lunchpakketten 

Lunchtas basis 

Bruine en witte zachte broodjes belegd met kaas en vleeswaren (2pp),  

krentenbol met boter. 

Handfruit en een beker melk. 

         per persoon € 5,66 

Lunchtas luxe 

Bruine en witte pistolets belegd met kaas en vleeswaren (2pp), krentenbol, handfruit,            

een flesje jus d’orange of een flesje mineraalwater. 

                    per persoon     € 7,65 
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Borrel arrangement  

Indien u kiest voor een receptie zonder bediening, zorgen wij ervoor dat de bestelling 

klaar staat op een serveerwagen of in de gereserveerde ruimte. De eindprijs wordt 

bepaald op basis van nacalculatie en aangebroken flessen worden tot het verbruik 

gerekend. Ontbrekende flessen worden berekend inclusief de opslag van de hoogte 

van het statiegeld.   

 Frisdrank en mineraalwater, per fles 1 ltr    €    6,84 

 Jus d’orange, Appelsap per pak 1 ltr     €    6,08 

 Huiswijn (rood, rosé  en wit), per fles     €  12,65 

 Bier, Malt, Radler per flesje      €    2,65 
 
 
Frisdrank arrangement op basis van zelfbediening:  Drink and Drive                                                                            

Een assortiment van frisdranken en sappen op basis van drie drankjes p.p 

                                           per persoon    €  7,25             

 
Borrelarrangement inclusief bediening 
Dranken op basis van onbeperkt gebruik. Uitgaande van een gemiddelde 
receptieduur van maximaal 1,5 uur. Assortiment bestaande uit diverse frisdranken, 
vruchtensappen, mineraalwater, bier en huiswijnen.  
 

per persoon  €  12,50  
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             Borrelgarnituren 
 

Tafelgarnituren 

Tafelsnoeperij met pinda’s en nootjes   per persoon €  1,75 

Luxe tafelsnoeperij met luxe notenmelange   per persoon €  3,27 

 

 

Cruditees “gezond en zo”(minimaal 10 personen)  per persoon €  4,58 
(Samenstelling van diverse gezonde snoeperijtjes, zoals komkommer, 

tomaat, selderij, wortel en radijs geserveerd met verschillende dipsauzen). 

 

 

Kaas/worst proeverij (4 hapjes p.p)     per persoon €  4,50 

Samenstelling van diverse Hollandse en Friese kaas- en worstsoorten. 

  

Tapashapjes koud      per persoon €  5,99 

• Olijven en fetakaas 

• Gevulde Peppadew 

• Chorizoworstjes en champignons met pesto 
.     Spaanse balletjes en anti pasta 

                     .      Breekbrood met diverse tapenades 

 
 

Assortiment luxe koude hapjes (minimaal 20 stuks)  per stuk €  1,27 

Assortiment luxe koude hapjes met o.a. vlees, vis en vegetarisch. 

 

 

 

Bitterbal met Zaanse mosterd    per stuk €  0,90 
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Assortiment warme hapjes     per stuk €  0,80 

Assortiment bestaande uit kaassoufflé, bami hapje, nasihapje, gehaktballetje 

en kipkrokantje geserveerd met diverse dipsauzen. 
 

 

 

 

Assortiment luxe warme hapjes    per stuk €  1,15 

Assortiment van verschillende smaken kaashapjes, gefrituurde garnalen  

en mini loempia’s geserveerd met diverse dipsauzen. 

 

 

Warme bladerdeeghapjes (minimaal 20 stuks)  per stuk €  1,25 

Assortiment van mini saucijzenbroodje en een petit croline gevuld met kaas,  

champignon, kipkerrie en rundvlees. 

 

 

Buffetten 

Hotel de Halve Maan biedt u een uitgebreid aanbod van verschillende gerechten en 

buffetten. In overleg zijn vele variaties mogelijk en zijn wij u graag van dienst met een 

offerte op maat. 

U kunt hierbij denken aan diverse ontbijt- en lunchbuffetten. 

Eenvoudige gerechten zoals stamppotten, pasta’s, lasagnes, bami- en nasischotels en 

uitgebreide warme buffetten zoals een Oriëntaals buffet, Italiaans buffet, Hollands 

buffet en Tapasbuffet zijn vrijblijvend aan te vragen. 

Middels dit overzicht menen wij u een beknopt  inzicht te hebben gegeven van de 

extra services welke wij u kunnen bieden in deze moeilijke tijd van de Pandemie. 

Hotel de Halve Maan levert een product op maat en zal altijd in overleg met onze 

gasten komen tot een passend concept voor al uw wensen. 

Mocht u vragen of suggesties hebben dan kunt u contact opnemen met ons op 

telefoonnummer : 0228-511262 of mail info@hoteldehalvemaan.nl  
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