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Banquet informatie 

 

Het warme en sfeervolle interieur van Jambon en de bijzondere gastvrijheid moeten u een 

onvergetelijke avond gaan bezorgen! 

In deze inspirerende ambiance zullen wij zorgdragen voor een fantastische avond voor u en uw 

gezelschap. 

 

Onze sfeervol ingerichte zaal accommodatie met eigen bar biedt plaats aan grote en 

middelgrote gezelschappen tot 110 personen. De zaal is geschikt voor velerlei gelegenheden 

zoals recepties, jubilea, diners, personeelsfeesten en huwelijksfeesten. Voor kleinere 

gezelschappen hebben wij onze private diningroom. Deze intieme ruimte biedt plaats aan 

ongeveer 40 personen. Onze private dining room is de ideale ruimte voor het geven van een 

kleine receptie, brunches, diners en walking diners. 

 

Jambon verzorgt uw feesten en partijen geheel naar uw wens. Wij hebben deze brochure met 

zorg samengesteld. Heeft u echter ideeën die u niet bent tegengekomen, laat het ons weten en 

wij kijken of we deze waar kunnen maken! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Remco Krooswijk 

Jambon Uden 
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Sfeer impressie: 
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Drankjes en lekkernijen 
 

Drankprijzen  (vanaf 40 personen)  
 

● Koffie / thee       €   2,00  

● Bier        €   2,35  

● Port / sherry / vermouth     €   3,50 

● Rode en witte wijn       €   3,75 

● Fruitsappen       €   2,25   

● Frisdranken       €   2,25    

● Kinderlimonade      €   1,25      

● Jenever       €   2,25       

● Buitenlands gedistilleerd    (vanaf)  €   4,00    

● Digestief     (vanaf)  €   4,75    

● Buitenlandse bieren    (vanaf)  €   3,25    

● Mixdranken     (vanaf)  €   4,50    

 

Drankarrangementen 
  

● 1) Drankenarrangement (voor 5 uur)    €   28,50 

Bij dit arrangement zijn alle dranken inbegrepen. 

 

● 2) Drankenarrangement (voor 5 uur)    €   23,50 

Bij dit arrangement zijn mix dranken, buitenlands gedistilleerd  

en buitenlandse bieren niet inbegrepen.  

 

● Glas Cava        €   3,50 

 
  

De bistro 

 

Het  
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Patisserie (Prijzen p.st.) 
 

● Bonbons        €   0.75 

● Slagroomsoesjes met poedersuiker     €   0,50   

● Gewoon, chocolade of gemengde cake    €   1,00  

● Luxe mini gebakje       €   1,85 

● Petit four         €   1,95 

● Gesorteerd luxe gebak      €   2,75  

● Diverse luxe vlaaien in buffetvorm     €   2,25  

● Bruidstaart           Op aanvraag mogelijk.    

 

Hapjes 
 

Koude bittergarnituur (prijzen per portie) 
 

● Gemengde nootjes         Gratis      

● Luxe nootjes, zoutjes en bakkers zoutjes    €   2,50 

● Olijven         €   3,50 

 

Warme hapjes (prijzen p.st.) 
  

● Bittergarnituur bestaande uit: kalfsbitterballen   €   0,65  

kipnuggets, kaassoufflés, gehaktballetjes.   

● Bourgondische bitterballen       €   1,05 

● Mini loempia’s gevuld met kip en groenten.    €   0,65 

● Tempura garnalen        €   0,65 

● Stokje kipsaté          €   2,50 

● Gamba spiesje Aioli        €   2,50 

● Torpedo garnalen        €   1,55 

● Huisgemaakte gehaktballetjes in tomatensaus.    €   0,75 

● Mini Jambon Hamburger       €   4,75  

● Mini saucijzenbroodjes of worstenbroodjes    €   1,30 
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Koude hapjes (uitserveren, prijzen p.st.) 
 

● Diverse gevulde soorten wraps met gerookte zalm,   €   1,20 

Carpaccio en gerookte kip  

● Diverse soorten Hollandse kaas en worst    €   1,25 

 

Luxe amusehapjes (uitserveren, prijzen p.st.) 
 

● Diverse soorten luxe hapjes in glaasjes en op    €   1,85 

lepels geserveerd.  

Bestaande uit: 

- Hollandse garnalencocktail  

- Carpaccio van ossenhaas 

- Gerookte eendenborstfilet met rode portsiroop.  

- Parmaham met meloen  

- Sashimi van zalm 

- Sashimi van tonijn  

 

Hapjes Arrangement (prijzen p.p.)  
 

● Warm hapjes arrangement      €   3,50  
(2 bittergarnituur, 1 bitterbal, 1 tempura garnaal, 1 diverse loempia’s)        
  
● Koud en warm hapjes arrangement      €   4,75  
(1 bittergarnituur, 1 bitterbal, 1 tempura garnaal, 1 div. wraps, 1 sandwiches)  

  
● Warm en koud luxe hapjes arrangement    €   7,65 
 ( 1 bittergarnituur, 1 bitterbal, 1 saté stokje 2 x amuse hapje)  

 

Broodjes mogelijkheden (prijzen p.st.)  
 

● Belegde broodjes (zacht) met ham en kaas.    €   1,75 
● Belegde stokbroodjes met ham en kaas.     €   1,85   
● Luxe belegde brunchbroodjes met     €   2,10 

gerookte zalm, rosbief, brie, krabsalade en    

parmaham. 
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Snack mogelijkheden feestavond: 
   

● Worsten of saucijzenbroodje      €   2,25 
● Kaas en ragoutbroodje        €   1,95 
● Broodje kroket of frikadel       €   1,75  
● Broodje hotdog (met zuurkool, tomatenketchup, mosterd, uitje en augurk) €   1,65 
● Pizza slice         €   2,10 
● Turks broodje met Döner      €   4,00 
● Kipsaté met stokbrood       €   8,50 
● Puntzak Friet met mayonaise       €   2,10  
      

Amuse  buffet   € 12,50  p.p. 
 

● Diverse soorten brood (molensteenbrood, zuurdesembrood en olijvenbrood) 
● Diverse soorten dippers: 

▪ kruidenboter  

▪ cocktailsaus  

▪ kruidenolie  

▪ aoli     

▪ tapenade van zongedroogde tomaten  
● Gerookte paling op toast met roomboter 
● Carpaccio jambon Style  
● Tricolore ( tomaat, basilicum en mozzarella) en balsamico siroop 
● Garnalen met knoflook mayonaise  
● Spiesje van serranoham en meloen met rode port siroop 
● Forelmousse met citroen en lente ui  
● Tartaar van zalm, aardappel, zeekraal en een krokantje van zeewier  
● Hertenham, granaatappel en een citrus vinaigrette  
● Wrap gevuld met gerookte kip, avocado en mango  
● Omgekeerde vitello tonato (kort gebakken tonijn met een saus van fricandeau  
● Couscous salade met warm gerookte zalm  
● Eiersalade met mosselen, kerrie en selderij  
● Mousse van geitenkaas, rode biet en honing 
● Lolly van geitenkaas en een crunch van pistache noten, sinaasappel en peterselie  
● Courgetti, serranoham en pijnboompitten.  
● Kipspiesje / salade / teriyaki saus 
● Tonijn tataki / knoflook/ sojasaus  
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Koud & Warm Buffet 1   € 20,50  p.p. 
 

● Heerlijke vleessalade  
● Aardappel-pesto salade  
● Dun gesneden ham geserveerd met meloen en een honingdressing.  
● Huis gerookte zalm geserveerd met salade en mosterd dilledressing.  
● Huisgemaakte krabsalade.  
● Diverse soorten brood.  
● Kruidenboter, diverse soorten sausjes en tapenade.  
● Aan het buffet gesneden beenham geserveerd met een whiskeysaus.  
● Heerlijke kipsaté geserveerd met een pindasaus.  
● Aardappel bonne femme (aardappels, wortels, boontjes en spek).  
● Rijkelijk gevulde nasi met diverse soorten groenten, ei en ham. 
● Seizoens groenten.  
● Rauwkost salades 
● Dit buffet in combinatie met een standaard dessertbuffet 1  € 24,50 p.p.  

 
Koud & Warm Buffet 2   € 24,50 p.p. 

 

● Vleessalade  
● Aardappel-pestosalade  
● Carpaccio. Dun gesneden ossenhaas bedekt met pijnboompitten, parmezaanse kaas en een                

 basilicummayonaise.  
● Heerlijke salade van gerookte ham, mozzarella, noten en zongedroogde tomaten. Deze salade 

  
● wordt geserveerd met een rode portsiroop.  
● Een salade van Hollandse garnalen geserveerd met een cognac cocktailsaus.  
● Huisgerookte zalm geserveerd met een mosterd dilledressing.  
● Soepketel gevuld met uw favoriete soep.  
● Diverse soorten wraps gevuld met gerookte zalm, carpaccio en gerookte kip.  
● Diverse soorten brood. 
● Kruidenboter, diverse soorten sausjes en tapenades.  
● Aan het buffet gesneden runderentrecote geserveerd met een rode wijnsaus.  
● Gebakken varkenshaas medaillons geserveerd met champignonsaus of mosterdsaus  
● Gebakken zalmfilet geserveerd met een citroen hollandaise saus.  
● Seizoens groenten.  
● Huisgemaakte aardappeltaart.  
● Rauwkost salades 
● Tagliatelle aolio.  
● Dit buffet in combinatie met een standaard dessertbuffet 1  € 28,50 p.p.  
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Koud & Warm Buffet 3   € 29,50  p.p. 
 

● Vleessalade.  
● Aardappel-pesto salade.  
● Soepketel gevuld met uw favoriete soep.  
● Salade van coquilles en wakame (zeewier salade).  
● Salade van Hollandse garnalen met cognac cocktailsaus.  
● Salade van licht gerookte rib-eye geserveerd met appelstroopdressing.  
● Een salade van livar filet geserveerd met een honing-tijmdressing.  
● Vitello Tonato.  
● Diverse soorten brood. 
● Kruidenboter, diverse soorten sausjes en tapenades.  
● Aan het buffet gesneden ossenhaas filet geserveerd met een pepersaus. 
● Speenvarkenkoteletjes geserveerd met een bourgondisch kriekensaus.  
● Tongrolletjes gevuld met zalm, geserveerd met een citroen hollandaise saus.  
● Kabeljauwfilet geserveerd met een mosterdsaus.  
● Seizoens groenten.  
● Huisgemaakte aardappel taart.  
● Rauwkost salades 
● Tagliatelle aolio.  
● Dit buffet in combinatie met een standaard dessertbuffet 1  € 34,50 p.p. 
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Walking diner   € 38,50   p.p.                                                                       
 

Aperitief: 

● Heerlijk glaasje prosecco  

 

Voor bij de borrel: 

● Charcuterie Plateau (seranoham, parmaham en diverse worstsoorten)  

● Olijven  

● Pain garni (getoast brood met kruidenboter, aioli, kruidenolie en tomatentapenade).  

 

Voorgerecht 1: 

● Carpaccio Jambon stijl (carpaccio van ossenhaas, pijnboompitten, basilicummayonaise, 

en Rijpenaer).  

 

Voorgerecht 2:  

● Visbordje (gerookte zalm en Hollandse garnalen geserveerd met een cognacsaus). 

 

Tussengerechten:  

● Een licht gebonden seizoenssoep 

 

Hoofdgerecht 1  

● Duet. (gebakken ossenhaas en saté)  

● Aardappeltaartje  

 

Hoofdgerecht 2 

● Zalm van de Plaat 

● Seizoensgroenten  

 

Dessert: 

● Grand dessert (diverse leuke kleine nagerechtjes)  

 

Koffieservies: 

● Heerlijk kopje koffie of thee  

● Diverse soorten bonbons  

● Likeurtje naar wens (optioneel)  
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Dessert Buffet 1   € 6,50  p.p. 
 

● Een diversiteit van diverse soorten bavarois.   

● Heerlijke huisgemaakte chocolademousse. 

● Diverse verse fruitsoorten.  

● Een keur van ijsvariaties. 

● Slagroom en vuurwerk. 

 

Dessert Buffet 2   € 8,50  p.p. 
 

● Heerlijke huisgemaakte chocolademousse. 

● Diverse ijscreaties in verschillende smaken. 

● Een spiegel met een ruim assortiment van vers fruit. 

● Verschillende soorten bavarois. 

● Huisgemaakte “Tiramisu” (Italiaanse taartmousse met lange vingers). 

● Slagroom en vuurwerk. 

● Profiterolles (slagroomsoesjes) met poedersuiker en daarbij chocoladesaus en advocaat.  

 

Dessert Buffet 3   € 10,50  p.p. 
 

● Een spiegel met een ruim assortiment van vers fruit. 

● Verschillende soorten bavarois. 

● Een keur van ijsvariaties. 

● Heerlijke huisgemaakte chocolade mousse en 

● Huisgemaakte “Tiramisu” (Italiaanse taart mousse met lange vingers). 

● Warme kersen. 

● Profiteroles (slagroomsoesjes) met poedersuiker, chocoladesaus en advocaat.. 

● Slagroom en vuurwerk. 

● Nederlands, Italiaans en Frans kaasplateau.  
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Koffietafels en condoleances
 

 

Standaard    € 12,50  p.p. 
 

● Onbeperkt koffie en thee.  

● Zachte belegde broodjes met Ham, kaas, fricandeau, rosbief en cervelaatworst. Alle 

broodjes zijn met boter en sla.  

● Krentenbollen.   

 

De Luxe     € 16,50  p.p. 
 

● Onbeperkt koffie en thee.  

● Zachte belegde broodjes met Ham, kaas, fricandeau en cervelaatworst.  

● Krentenbollen.  

● Stokbroodjes belegd met gerookte zalm, tonijnsalade, brie en carpaccio.    

● Soep naar keuze  

 

Extra te bestellen 
 

● Brabants Worstenbroodje     € 2,00 

● Saucijzenbroodje      €  2,00 

● Soep naar keuze      €  3,25 

● Brabantse koffietafel      €  op aanvraag  

 

Voorwaarden: 
 

● Overige dranken worden additioneel in rekening gebracht  

● Duur arrangement 2 uur  

● Minimum aantal personen 25  

● Zaalhuur en personeel inbegrepen  
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Feestavond arrangementen
 

 

Standaard         € 28,50  p.p. 
 

● Onbeperkt koffie en thee  

● Onbeperkt bier, fris, wijn en binnenlands gedistilleerd (speciaalbier en mixdranken niet 

inbegrepen) 

● 5 x een warm hapje te weten: 2 x bittergarnituur, bitterballen, loempia’s  en tempura 

garnalen.  

● 15 minuten voor het einde van de avond een zacht belegd broodje (ham, kaas en 

rosbief) of worstenbroodje.   

● Nootjes en zoutjes op tafel.  
 

De Luxe         € 32,50  p.p. 
 

● Onbeperkt koffie en thee  

● Onbeperkt bier, fris, wijn en binnenlands gedistilleerd (speciaalbier en mixdranken niet 

inbegrepen)   

● 3 x een warm hapje te weten: bittergarnituur, bitterballen en tempura garnalen. En 2 x 

een koud hapje te weten: diverse soorten wraps en een luxe amuse hapje.  

● 15 minuten voor het einde van de avond serveren wij een mini jambon burger     

● Nootjes en zoutjes op tafel  

 

(beide arrangementen zijn uit te breiden met een all-in arrangement. Hierbij zijn buitenlandse 

bieren en mixdranken inbegrepen. (Meerprijs € 3,00 per persoon)  
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Jambon night!
 

 

Wilt u een geweldig feest organiseren? Wij maken het u eenvoudig, Jambon Uden heeft voor u 

een speciale avond samengesteld waarbij het u aan niks zal ontbreken.  

  

De Jambon Night vinden plaats in onze sfeervol ingerichte zaal met eigen bar.

 De zaal biedt ruimte aan grote gezelschappen vanaf 50 tot 110 personen.  

 

U en uw gasten worden ontvangen in onze zaal met een heerlijk glas prosecco en op tafel staat 

al een jambon plateau voor bij de borrel. Als alle gasten gearriveerd zijn openen wij een heerlijk 

koud en warmbuffet bestaande uit de volgende gerechten:  

● Seizoenssoep 

● Carpaccio Jambon Stijl (carpaccio van ossenhaas, parmezaanse kaas, pijnboompitten, 

basilicummayonaise en rucola).  

● Visplateau ( gerookte zalm en hollandse garnalen geserveerd met een cognac 

cocktailsaus) 

● Salade van gerookte kip, ananas en een koriander-sojadressing   

● Brood met kruidenboter en dipsausjes  

● Franse stoof, mals gegaard rundvlees met champignons, uien en sperziebonen.  

● Aan het buffet gesneden runderentrecote geserveerd met een rode wijnsaus.  

● Pil Pil gamba’s (gamba’s geserveerd in een Mediteraanse tomatensaus).  

● Zalm van de plaat geserveerd met een hollandaise saus.  

● Jambon aardappelsalade.  

● Pommes Gratin  

 

Op onze thema avond worden uw gasten om ± 19.00 uur feestelijk verwelkomd. Gedurende de 

avond serveren wij een onbeperkt aantal drankjes. (excl. Buitenlands gedistilleerd en 

buitenlandse bieren) Last but not least serveren wij het knallend dessertbuffet en sluiten we de 

avond swingend af. Om ± 00.30 uur komt er aan de feestavond een einde. 

 

De kosten voor dit eet- en drankarrangement bedragen Є 45,50 p.p. inclusief BTW. 

 

Kosten voor het entertainment exclusief BTW (prijzen onder voorbehouden)  

# Roulette tafel incl. croupier  €   295,00 

# pokertafel incl. dealer  €   275,00   

# Karikaturist  (2uur)  €   500,00  

# Tafelgoochelaar €   465,00  

# Troubadour vanaf  €   425,00  

# Drive inn Vanaf  €   435,00 
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Naast de genoemde mogelijkheden, zijn uiteraard ook andere thema’s bespreekbaar. 

Wij geven u graag persoonlijk advies en laten u graag de feestlocatie bekijken. U kunt te alle 

tijde contact met ons opnemen 0413-332534. 

 

Reservering en voorwaarden 
 

U kunt uw reservering telefonisch of mondeling bevestigen, hierna ontvangt u van ons een 

bevestiging die wij graag binnen veertien dagen ondertekend retour zien. Een week voor 

aanvang van de feestavond nemen wij contact met u op om het definitief aantal gasten te 

bespreken. Het wijzigen van het aantal personen hierna kan kosteloos tot 48 uur voor aanvang 

met dien verstande dat de wijziging niet groter is dan 10% van het oorspronkelijke aantal. 

Indien blijkt dat op de avond zelf minder gasten aanwezig zijn dan definitief gereserveerd, dan 

zijn wij genoodzaakt de helft van de kosten per ontbrekend persoon in rekening te brengen, dit 

in verband met de voorafgaande kosten en inzet van personeel. Indien er meer personen 

aanwezig zijn dan definitief gereserveerd, zullen wij de afgesproken prijs per extra persoon in 

rekening brengen. 

 

Een aanbetaling is niet van toepassing. Bij tijdige annulering met geldende redenen brengen wij 

geen kosten in rekening. 

 

Betaling 
 

Betaling van het totaalbedrag binnen 14 dagen per bank of contant. 
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Aantekeningen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


