
 Geldig tot mei 2020 

 

Budgetmenu’s 
 

De budgetmenu’s zijn bedoeld om op voorhand te kunnen weten welk bedrag u per persoon 

kwijt bent voor uw gezelschap. Wij hebben drie verschillende arrangementen voor u 

samengesteld. U kunt er voor kiezen het betreffende arrangement uit te breiden met een 

voorgerecht en/of nagerecht. De prijzen van elk arrangement worden hieronder p/p 

weergegeven. De prijzen zijn inclusief 1 consumptie. 

Deze budgetmenu’s zijn van toepassing op gezelschappen vanaf 10 personen. 
 

Het A-arrangement  Het B-arrangement Het C-arrangement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A0: €   9,95 (zonder voor en nagerecht) 
A1: € 14,50 (met voorgerecht) 
A2: € 14,50 (met nagerecht) 
A3: € 18,50 (met voor en nagerecht) 
 

B0: € 10,80 (zonder voor en nagerecht) 
B1: € 14,95 (met voorgerecht) 
B2: € 14,95 (met nagerecht) 
B3: € 18,75 (met voor en nagerecht)  

 
C0: € 12,50 (zonder voor en  nagerecht) 

         C1: € 16,50 (met voorgerecht) 
          C2: € 16,50 (met nagerecht) 

C3: € 19,95 (met voor en nagerecht)  
 

Indien u voor één van deze arrangementen heeft gekozen liggen er bij uw bezoek aan ons 

restaurant aangepaste menukaartjes op tafel. Als u nog vragen of wensen heeft kunt u ons 

dagelijks bereiken van 12.00 - 20.30 uur op 024-684 1439, of op info@duivelsberg.nl 

 

 

 

Tomaten- of groentesoep 
 ------------ 
Naturel met suiker of stroop 
Appel met suiker of stroop 
Kersen met suiker 
Spek 
Ham 
 ------------ 
IJs met kersen 
IJs met chocoladesaus 
IJs met slagroom 
Koffie, cappuccino of thee 

 

Tomaten- of groentesoep 
 ------------ 
Naturel met suiker of stroop 
Appel met suiker of stroop 
Kersen (met suiker) 

Gember (met suiker) 

Bosbessen (met suiker) 

Appel-Rozijnen (met kaneel en suiker) 

Rozijnen-Noten-Vanillesaus (met 

kaneel en suiker) 

Duivelspannenkoek 
Spek 
Spek-ui 
Spek-appel 
Salami 
Ham-prei 
Kaas (met paprikapoeder) 

Kaas-prei-tomaat 
Spek-Kaas (met paprikapoeder) 

Ham-Kaas (met paprikapoeder) 

 
 ------------ 
IJs met kersen 
IJs met chocoladesaus 
IJs met slagroom 
Koffie, cappuccino of thee 

Tomaten- of groentesoep 
 ------------ 
Naturel met suiker of stroop 
Appel met suiker of stroop 
Kersen (met suiker) 

Gember (met suiker) 

Bosbessen (met suiker) 

Rozijnen (met suiker) 

Spek 
Spek-ui 
Salami 
Ham 
Ham-prei 
Kaas (met paprikapoeder) 

 ------------ 
IJs met kersen 
IJs met chocoladesaus 
IJs met slagroom 
Koffie, cappuccino of thee 


