
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 

 

Culinair genieten bij Onder Ons

Partycentrum Onder Ons
Kerkpolderweg 8 
2625 EB Delft

Tel:  015 - 256 9708
Mail:  info@onderons.nl

Een feest wordt toch pas echt gezellig met lekkere hapjes en 
drankjes? Wij bieden verschillende mogelijkheden.

Onze buffetten zijn beroemd in Delft en omstreken! Wij 
besteden zeer veel zorg aan het eten en de aankleding van 
onze buffetten.

Gezellig barbecueën op een warme zomerdag…
In de zomer periode kiest u natuurlijk voor een heerlijke 
barbecue. Gewoon lekker ouderwets op houtskool met 
daarnaast de vispan. Onze professionele koks bereiden het 
vlees en de vis voor u, terwijl binnen het buffet voor u 
klaarstaat met heerlijke salades, fruit en stokbrood. Mocht het 
onverhoopt regenen, geen probleem, het grootste deel van 
ons terras is overdekt. Over de barbecueavonden bij Onder 
Ons zullen uw gasten nog lang napraten.

Warme gezelligheid voor de wintermaanden…
Ook in de wintermaanden kunt u genieten van onze dinerbuf-
fetten, wat denkt u van het Westlandbuffet; een uitgebreid 
warm-koudbuffet. Laat u verwennen met o.a. warme been-
ham, vlees en vis, salades en warme seizoensgebonden 
groenten.
Uw gasten zullen met een voldaan gevoel bij Onder Ons de 
deur uit gaan.

Ook de kinderen worden extra verwend.
De kinderen kunnen uiteraard mee-eten van het buffet, maar 
meestal worden ze erg enthousiast van ons kindermenu. Niet 
erg origineel, maar altijd een succes: frites, snacks en appel-
moes.

Vier je feesten bij Onder Ons in Delft

Prijzen

Middagbuffet
Brunch     v.a. € 23,50
Italiaanse brunch    v.a. € 26,50
High Tea    v.a. € 23,50
Lunch     v.a. € 16,50

Dinerbuffet
Onder  Ons dinerbuffet   v.a. € 26,50
Westland dinerbuffet   v.a. € 27,50
Barbecue    v.a. € 22,50
Groot Saté dinerbuffet   v.a. € 21,50
Indisch dinerbuffet   v.a. € 28,50
Spaans tapas dinerbuffet   v.a. € 27,50
Italiaans dinerbuffet   v.a. € 31,50
Amerikaans dinerbuffet   v.a. € 25,50
Walking dinerbuffet   v.a. € 32,50 

Desserts
Dessert     v.a. € 6,50

Hapjes en feestbuffet
Bittergarnituur    v.a. € 7,50 
Luxe assortiment    v.a. € 10,00
Satebuffetje    v.a. € 12,50
Spaans tapasbuffetje   v.a. € 17,50

Informatie
Als u meer wilt weten of vragen heeft kunt u contact 
opnemen met Party Centrum Onder Ons.
Tel: 015 - 256 97 08


