Of het nu gaat om een verjaardag, familiereünie, bruiloft, communie, babyborrel of
bedrijfsfeest, bij Harba Lorifa ben je voor alles wat je maar kunt vieren aan het juiste adres.
Voor feesten kun je terecht in de centrale barruimte, in één van onze zalen of buiten in onze
mooie tent en/of bij de kampvuurplaats. Ons team doet er alles aan om er een onvergetelijk
feest van te maken.

De gekozen ruimte kan geheel naar wens worden ingericht. Tafels met stoelen en/of statafels met of
zonder barkrukken. We beschikken over een muziekinstallatie en licht. Het staat de feestvierder
uieraard vrij zelf een DJ met eigen installatie te regelen. Wij kunnen hierbij adviseren.
Wil je eigen versiering gebruiken? Dat is uiteraard mogelijk. Wij helpen graag en zien toe op de
(brand)veiligheid.

Begin een feest goed met een koffie& theebuffet.
Koffie- & theebuffet
€ 2,60 p.p.
Koffie- & theebuffet met vlaai € 5,25 p.p.
Voor een buffet met luxe vlaai of gebak
berekenen wij een meerprijs.

Voor het drankverbruik kennen wij de volgende opties: 1. stockvoorraad, 2. op rekening of 3.
consumptiebonnen.
1) Een stockvoorraad wordt gebruikt bij feesten waarbij de gasten zelf de drankjes inschenken. Dit
is vaak het geval bij een familie- of vriendenfeest buiten in de tuin of in één van de zalen. Wij
plaatsen dan een koeling met grote flessen frisdrank en wijn en flesjes pils en speciaal bieren. Aan
het eind kijken we wat er gebruikt is en dat wordt in rekening gebracht.
2) Wanneer de drank op rekening gaat, slaan wij ieder drankje aan op de kassa. Bij feesten van meer
dan 50 personen, geven wij een korting van 10% op de drankrekening.
3) De gasten ontvangen bij aankomst een x aantal consumptiebonnen, waarmee ze dan zelf de
drank bij het personeel bestellen.
Voor kleinere groepen die voor een zaal of ruimte exclusiviteit willen, kunnen wij in sommige gevallen
zaalhuur berekenen. Informeer bij onze medewerkers naar de voorwaarden.
Pastoor Heerkensdreef 20 | 5552 BG Valkenswaard | Tel: 040 201 53 34 | www.harbalorifa.nl

Voor groepen vanaf 15 personen
Borrelhapje Populair
Pindamix op bar/tafels, 4 stuks bittergarnituur p.p.

€ 2,10 p.p.

Borrelhapje Deluxe
Pindamix op bar/tafels, 4 stuks bittergarnituur p.p.,
schalen nacho’s (met gehakt uit eigen oven)

€ 3,80 p.p.

Voor groepen vanaf 30 personen
Borrelhapje Max Populair
Pindamix op bar/tafels, borrelplankje (olijven, kaas, rauwe ham, worst), nacho’s,
2 soorten Pinxtos, soepje

€ 6,80 p.p.

Eventueel extra bittergarnituur € 0,40 per stuk

Bij het bereiden van de maaltijden
houden wij uiteraard rekening met
allergieën en andere dieetwensen.
Alle overige wensen bespreken wij
graag met u.

Alles uit eigen keuken voor groepen vanaf 15 personen
Pasta

€ 14,50 p.p.

Soep met stokbrood, pasta Bolognese & kip pesto-room & 2 Italiaanse salades

Spaanse/Mexicaanse Tapas

€ 20,50 p.p.

Nacho’s en olijven, soep met stokbrood, 2 soorten Pinxtos (belegde Spaanse broodjes),
Tortilla, Albondigas (gehaktballen in tomatensaus), Pincho kip, Champignons in room,
Fajitta’s & 2 salades

BBQ populair – 4 stuks vlees p.p.

€ 19,00 p.p.

Stokbrood met kruidenboter, huzarensalade, 3 soorten rauwkostsalade, friet
Hamburger, BBQ-worst, Kip-spies, Karbonade, 4 sausjes

BBQ Deluxe – 4 stuks vlees p.p.

€ 22,25 p.p.

Stokbrood met kruidenboter, huzarensalade, 3 soorten rauwkostsalade, friet
Pepersteak, Sparerib, Sjasliek, Gemarineerde speklap, Hamburger, BBQ-worst, Kip-spies,
Karbonade, 4 sausjes

Dessert: IJs met slagroom

€ 2,35 p.p.

