
Recepties/feestavonden 

Huwelijksfeesten 

Verjaardagen 

Bedrijfsfeesten 

Jupiter arrangementen  
Jupiter is een super leuke locatie om uw feest te vieren. Een unieke locatie aan de oostelijke 

rand van Leeuwarden, goede bereikbaarheid en met een sfeervolle ambiance.  

Wij hebben een paar verschillende arrangementen voor u samengesteld, voor ieder budget 

een passend arrangement. 

 

 

 

 

Zilver Arrangement (4,5 uur) 
Kosten per persoon € 23,00 incl. btw, bediening en zaalhuur 

 

Ontvangst 

Koffie & Thee met echte Friese oranjekoek met slagroom 

 

Onbeperkt Hollands dranken arrangement bestaande uit: 

witte, rode wijn, rosé, jenever, tapbier, Jus d’orange, Appelsap, diverse Frisdranken 

 

Tafelgarnituur nootjes  

Luxe notenmix met cashewnoten, geroosterde amandelen, macadamia en pistach noten. 

 

Warm bittergarnituur (5 hapjes per persoon) 

Ouderwetse Bitterbal (van Dobben) 

Mini kaassoufflé 

Kip-nuggets 

Mini gehaktballetje 

Mini loempia 

Diverse sausjes 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

“Gouden” Arrangement (4,5 uur) 
Kosten per persoon € 26,50 incl. btw, bediening, zaalhuur. 

 

Ontvangst 

Koffie & Thee met echte Friese oranjekoek met slagroom 

 

Onbeperkt Hollands dranken arrangement bestaande uit: 

witte, rode wijn, rosé, jenever, tapbier, Jus d’orange, Appelsap, diverse Frisdranken 

 

Tafelgarnituur nootjes  

Luxe notenmix met cashewnoten, geroosterde amandelen, macadamia en pistach noten. 

 

Warm bittergarnituur (4 hapjes per persoon) 

Ouderwetse Bitterbal (van Dobben) 

Mini kaassoufflé 

Kip-nuggets 

Mini gehaktballetje 

Mini loempia 

Diverse sausjes 

 

 

Koud bittergarnituur (4 hapjes per persoon)  

Mini wrap met gerookte zalm, dille en crème fraîche  

Mini garnalencocktail met cocktailroom in een glaasje  

Caprese spiesje met tomaat, mozzarella en basilicum  

Klassiek gevulde eitjes 

Brioche van suikerbrood, geitenkaas en honing 

Kaas en worst puntjes met ui en ananas 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

“Briljanten” Arrangement (4,5 uur) 
Kosten per persoon € 29,50 incl. btw, bediening, zaalhuur. 

 

Ontvangst 

Een heerlijk glas Bubbels met een feestelijk Amuse 

 

Onbeperkt Hollands dranken arrangement bestaande uit: 

witte, rode wijn, rosé, jenever, tapbier, Jus d’orange, Appelsap, diverse Frisdranken 

 

Tafelgarnituur nootjes  

Luxe notenmix met cashewnoten, geroosterde amandelen, macadamia en pistach noten. 

 

Warm bittergarnituur (4 hapjes per persoon) 

Ouderwetse Bitterbal (van Dobben) 

Mini kaassoufflé 

Kip-nuggets 

Mini gehaktballetje 

Mini loempia 

Diverse sausjes 

 

Koud bittergarnituur (4 hapjes per persoon)  

Mini wrap met gerookte zalm, dille en crème fraîche  

Mini garnalencocktail met cocktailroom in een glaasje  

Caprese spiesje met tomaat, mozzarella en basilicum  

Klassiek gevulde eitjes 

Brioche van suikerbrood, geitenkaas en honing 

Mini wrap Carpaccio, oude kaas, pesto, pijnboompitten 

Bruschetta met een tomatensalsa 

 

Late Night Snack 

Ter afsluiten worden er kleine puntzakjes met friet geserveerd 

 

 

 

 

 


