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RUIMTES
4-5
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WELKOM
BIJ 3 ZUSSEN TIEL
Voor een kop koffie met verse appeltaart, een broodje tussendoor of
juist een uitgebreide lunch. Om ‘s avonds te genieten van een diner
of om een spetterend en onvergetelijk feest te geven. Wij zorgen voor
de hapjes en de drankjes en natuurlijk de gezellige sfeer. In de lounge
kunt u heerlijk onderuitgezakt kletsen met uw gezelschap, en in het
restaurant genieten van een middag of avond met vrienden, familie of
uw zakelijke gast.

GROEPEN EN FEESTEN
8-9
TROUWEN
10-11
MENU ARRANGEMENTEN
12-17

ALLE
RUIMTE
BIJ 3 ZUSSEN TIEL

RESTAURANT

LOUNGE

‘T PROEFLOKAAL

Diner | 50 p.
Receptie - Feest | 60 p.
Cabaret | 28 p.
U-vorm | 18 p.

Receptie - Feest
25 p.

Receptie - Feest
50 p.

* Op aanvraag

* Op aanvraag

Voor een kop koffie, een broodje of om ’s avonds lekker aan te schuiven
voor het eten. 3 Zussen Tiel zorgt voor de hapjes, de drankjes en
natuurlijk een gezellige sfeer. ‘Ik ben blijven hangen bij 3 Zussen’ is dan
ook het mooiste excuus om het wat later te maken. Om net iets langer te
genieten, te tafelen of nog een laatste drankje te bestellen.
Onze wil is geen wet. Bij 3 Zussen Tiel mag alles. Het is er altijd gezellig.
Een plek waar je elkaar ontmoet en waar je met je vrienden en familie
afspreekt. 3 Zussen Tiel heeft ruimte voor alles. Heerlijk genieten op het
terras, een drankje aan onze bar, een lekker bord eten uit onze keuken,
een goed gesprek aan één van onze tafels of de voetjes van de vloer.
Bij 3 Zussen Tiel is het altijd feest.
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RIVER ROOM

TERRAS

Receptie - Feest | 200 p.
Cabaret | 30 p.
U-vorm | 30 p.
Theater | 80 p.

Ceremonie - Receptie
80 p.
* Op aanvraag
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3 ZUSSEN TIEL

HOUDT VAN
BEDRIJVIGHEID
Het is de ideale locatie voor je zakelijke bijeenkomsten, events
en vergaderingen. 3 Zussen Tiel biedt een multifunctionele ruimte
samen met een team dat alles tot in de puntjes regelt. Een mooie
omgeving waarin je even van tafel kunt en een frisse neus kunt
halen. 3 Zussen Tiel maakt er een succes van, wat er verder ook
ter tafel komt.
DE VOORDELEN VAN 3 ZUSSEN TIEL:
Alles onder één dak
Centrale ligging
Gratis parkeergelegenheid
Moderne AV-faciliteiten
Uitstekende Wifi
Goede prijs-kwaliteit verhouding

ARRANGEMENTEN
3 Zussen Tiel heeft diverse
vergaderarrangementen. Ons
basisarrangement bestaat uit:
• O
 nbeperkt koffie, thee, fris, water
en fruit
• Koekjes en pepermunt
• Schrijfblok met pen
• F
 lipover met gebruik van papier en
stiften
• Projectiescherm incl. beamer
• G
 ebruik van plenaire zaal / zaalhuur
inbegrepen

UITBREIDEN MET LUNCH EN/OF DINER

Het basisarrangement is o.a. uit te
breiden met een lunch en/of diner.

TEAMBUILDINGSACTIVITEITEN

BASIS ARRANGEMENT
• 1-4 uur

Als lunch serveren wij een uitgebreide
broodjeslunch met soep, yoghurt met
fruit en cruesli en een warme snack.
Voor het diner serveren wij een
3-gangenmenu. Wij bieden bij het vooren hoofdgerecht een keuze uit vlees, vis
of vegetarisch. Het arrangement is ook
uit te breiden met een zoete of hartige
snack. 3 Zussen Tiel denkt graag mee!

Naast de vergaderarrangementen heeft
3 Zussen Tiel verschillende
mogelijkheden om een zakelijke
bijeenkomst uit te breiden
met een teambuildingsactiviteit in
samenwerking met onze partners.

p.p. 21.50

ARRANGEMENT MET LUNCH
• 1-4 uur
p.p. 37,50
• 4-8 uur
p.p. 49,50

Wil je een keer iets origineels?
3 Zussen Tiel informeert je graag
over de mogelijkheden!

Uiteraard kunnen wij tegen een scherp
tarief zorgdragen voor:
• 2e Flip-over
12,50
• Draadloze microfoon en
120,00
geluidsinstallatie

3 ZUSSEN TIP
Haal een frisse
neus met een
wandeling langs
de Waal

prijzen zijn inclusief btw
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BIJ 3 ZUSSEN TIEL

IS HET
ALTIJD

FEEST
3 Zussen Tiel is een toplocatie voor je feest,
al zeggen we het zelf. Het is voor iedereen
goed bereikbaar en het uitzicht is geweldig.
Als het aan ons ligt gaan hier de voetjes
iedere dag van de vloer. Voor je verjaardag,
huwelijk, kraamfeest, jubileum, pensionering
of feestavond van je vereniging. Alles
is bespreekbaar en wij zorgen dat het
onvergetelijk wordt.

GROEPEN & FEESTEN
OP ZOEK NAAR EEN
FEESTLOCATIE IN
HET MIDDEN VAN
NEDERLAND?
3 Zussen Tiel biedt een
top feestlocatie met
een adembenemend
uitzicht! Of het nu om
een verjaardag, huwelijk,
pensionering, kraamfeest
of een jubileum gaat,
3 Zussen Tiel neemt al
je zorgen uit handen.
We zorgen voor een
onvergetelijke dag!
3 ZUSSEN GARANTIES
• Centrale ligging
en goed bereikbaar

3 ZUSSEN TIEL FEESTARRANGEMENT
Vanaf 20 personen
•
Ontvangst met prosecco
•
All-in drankenarrangement Hollands
assortiment (4 uur)
•
5 Hapjes
•
Puntzak friet ter afsluiting van de
avond

• G
 ratis
parkeergelegenheid

32.50 p.p.

• Prachtig terras
• Sfeervolle aankleding
• Terrasheaters en
parasols
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HET
GEEF 3 ZUSSEN TIEL

JA-WOORD
We nodigen jullie graag uit voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. Aansluitend ontvangen
jullie vrijblijvend een passend voorstel, geheel op jullie
wensen afgestemd!
3 ZUSSEN TIEL ONTZORGT
Wij doen er alles aan om jullie een onvergetelijke dag
te bezorgen. Van een onbezorgde voorbereiding tot de
grote dag zelf. Een dag om nog lang van na te genieten.
3 ZUSSEN TIEL TOPLOCATIE
Of je nu kiest voor een bruiloft in de openlucht of binnen,
3 Zussen Tiel heeft alles in huis om er een geweldige
dag van te maken. En het decor is natuurlijk bijzonder
fotogeniek.
PARTNERS
3 Zussen Tiel werkt samen met diverse betrouwbare
partners voor bruidsfotografie, live entertainment,
styling en patisserie. Na jarenlange samenwerking
met onze partners kunnen wij ze met een gerust hart
aanbevelen. Wij brengen je graag in contact.

HET TROUWPLAN
ONTVANGST
3 Zussen Tiel ontvangt jullie en alle
genodigden voorafgaand aan de
ceremonie met koffie en thee.
HUWELIJKSCEREMONIE
De trouwambtenaar voltrekt het burgerlijk
huwelijk bij 3 Zussen Tiel. Bij mooi
weer is het zelfs mogelijk om op het
zijterras te trouwen.
TOOST MET BUBBELS & BRUIDSTAART
Na de ceremonie zal er geproost
worden met een feestelijk glas
Prosecco en kan de bruidstaart
aangesneden worden. Wij brengen je
graag in contact met onze partners
voor een onvergetelijke bruidstaart.
VOORBEELD PROGRAMMA
DRANKEN
Gedurende de dag serveren wij
dranken op basis van nacalculatie.
Tijdens de feestavond bieden wij een
all-in drankarrangement aan van 4 uur
op basis van het Hollands assortiment

14.30 uur
Ontvangst
15.00 uur
Ceremonie

BORREL MET APERITIEF HAPJES.
Tijdens de borrel verzorgen we
verschillende smaakvolle aperitiefhapjes.

16.00 uur
Toost met bubbels en bruidstaart
16.30 uur
Borrel met aperitiefhapjes

DINER
Als diner serveren wij ons 3-gangenmenu.
Wij bieden bij het voor- en hoofdgerecht
een keuze uit vlees, vis of vegetarisch.
Aansluitend serveren we het dessert.
Het diner wordt afgesloten met een kopje
koffie/thee.

17.30 uur
Diner
20.30 uur
Feestavond

FEESTAVOND
Tijdens de feestavond gaan we rond met
een combinatie van koude en warme hapjes
(5 hapjes per persoon). Aan het eind van de
avond zullen wij een puntzak friet serveren.
10

00.30 uur
Einde
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UITGEBREIDE
LUNCH/BRUNCH

BROODJESLUNCH

VANAF 20 PERSONEN

VANAF 10 PERSONEN

Tomatensoep

Tomatensoep

Salade nicoise

Diverse luxe belegde broodjes
belegd met bijvoorbeeld:
•
carpaccio
•
gerookte zalm
•
gedroogde ham
•
eiersalade
•
brie

Pasteitje met kipragout
Carpaccio
Bourgondische kroketten
Roerei met bosui en tomaat
Diverse broodsoorten

Glaasje yoghurt met fruit en cruesli

Zoet beleg

Zacht broodje met rundvleeskroket

Diverse vleeswaren

Melk en jus d’orange

24,50 p.p.
Voor de kinderen serveren wij een
kindergerecht.

17,50 p.p.

3 Zussen Tiel biedt de mogelijkheid om
de lunch uit te breiden met*:
•
•
•

3 ZUSSEN TIEL

•

Bovenstaande uitbreidingen kunnen
uitsluitend voor het gehele gezelschap
worden besteld.

ARRANGEERT

ALLES
12

Boeuf Bourguignon 3,50 p.p.
Kipsaté 3,00 p.p.
Zalmfilet met prei en
beurre blanc 3,50 p.p.
Friet met mayonaise 1,00 p.p.
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3 GANGEN MENU

KINDER MENU

BUFFET

Vanaf 15 personen | 32.50 p.p.

VOOR ,

Vanaf 25 personen | 34.50 p.p.

Vanaf 30 personen | 29,50 p.p.

VOOR

keuze uit:

CARPACCIO
Met rucola, Grana Padano, truffelmayonaise
en geroosterde pittenmix

TOMATENSOEP 4.50

HOOFD

ROSBIEF VAN TONIJN
Kort aangebakken tonijn in sesam met wakame,
wasabicrème, gember en yakitorisaus

PANNENKOEK 6.70
Keuze uit kaas, slagroom, chocolade of spek
GEBAKKEN VISJE
Met groenten en frietjes 9.80

HUISGEMAAKTE KAASKROKETTEN
Op toast met mosterdmayonaise

keuze uit:

ZALMFILET
Op de huid gebakken zalmfilet met
een Bearnaisesaus

TOMATENSOEP

SOEP IN EEN WIJNGLAS
CARPACCIO
Met rucola, Grana Padano, truffelmayonaise
en geroosterde pittenmix

KOUDE GERECHTEN
CARPACCIO VAN RUND

VISPALET
Tonijnsalade, makreel, gerookte zalm

Heb je een allergie? Laat het ons weten,
3 Zussen Tiel houdt er graag rekening mee

DIVERSE BROODSOORTEN
met kruidenboter, tapenade & aioli

SOEP

DESSERT

Vegetarisch

SATÉ VAN KIPPENDIJ

DIVERSE BROODSOORTEN MET SMEERSELS

GEDROOGDE HAM MET MELOEN

KINDERIJSJE 3.00

BAVETTE
Met chimichurri (marinade op basis
van verse kruiden en knoflook)

SOEP

KROKET, FRIKANDEL OF KIPNUGGETS
Met frietjes en appelmoes 7.80

TOMATENSOEP

HOOFD ,

SMAAKPARADE

TONIJN TATAKI
Met yakitorisaus en sesam

SALADE CAPRÉSE

SATÉ VAN KIPPENDIJEN
MINI BURGER
WITTE CHOCOLADE CHEESECAKE

SALADES

THEATER
MENU

AARDAPPELSALADE
GEMENGDE SALADE

WARME GERECHTEN
KIPSATÉ

Al onze gerechten worden geserveerd met
onze beroemde frieten en mayonaise

SPINAZIE LASAGNE
Met geitenkaas

2 gangen menu +
koffie met bonbons

BEEF TERIYAKI
VARKENSROLLADE
Met gebakken champignons en rode wijnjus

Reserveer tussen 17.00 en 18.30 uur
en u bent gegarandeerd op tijd voor
de voorstelling van 20.00 uur!

ZALMFILET
Met witte wijnsaus

DESSERT

ORZO
Met gemarineerde groentes in een saus van
ras el Hanout

SOES
Een soes met slagroom, vanille-ijs
en chocolade

21 , 50

FRIET

WITTE CHOCOLADE
Een taart van roomkaas en witte chocolade
met een bosvruchtensaus

Kinderen t/m 12 jaar: 14.25 p.p.

Uitbreiden naar een 4-gangen diner:
tussengerecht seizoenssoep 4.25 p.p.
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DESSERTS

HAPJES
Vanaf 30 personen

SOES
6.90 P.P.

Een soes met slagroom, vanille ijs en
chocolade

3 ZUSSEN TIEL
DESSERTBUFFET
9.00 P.P.

Fruitsalade van het seizoen
Slagroomsoesjes
IJstaarten
Chocolade mousse
Bavaroise taarten
Slagroom

ZOETE LEKKERNIJEN
PETIT FOUR MET LOGO 3.50

ALL-IN DRANK
Vanaf 20 personen

HOLLANDS
ASSORTIMENT

KOUDE HAPJES
OP TAFEL GEPRESENTEERD
NOOTJES 1.00
OLIJVEN 1.00
WORST 1.00
MOSTERDKAAS 1.00
BROOD 2.00
met smeersels
TORTILLACHIPS 1.00
met tomatensalsa

2 UUR - 14,50 | 4 UUR - 24,50
koffie
thee
fris
wijn
tapbier
binnenlands gedistilleerd

UITGESERVEERD:
TOAST MET CARPACCIO 2.25
TOAST MET TONIJNSALADE 2.25
TOAST MET GEROOKTE ZALM 2.25
GEVULD EITJE 1.20
WRAP MET GEROOKTE ZALM 2.25
WRAP MET KIPFILET 2.25

VOLLEDIG
ASSORTIMENT
Aanwezige buitenlands gedistilleerde
dranken als Bacardi en Wodka en
speciaalbier worden op basis van
nacalculatie in rekening gebracht

WARME HAPJES

APPELGEBAK 3.25
Met slagroom 0.50

LUXE BITTERBAL 0.90

DIVERS GEBAK 3.75

MINI KAASSOUFFLÉ 0.90

MINI FRIKANDEL 0.90
KIPNUGGET 0.90
MIX VAN BOVENSTAANDE
WARME HAPJES 0.90
YAKITORI SPIES 2.50
VEGETARISCHE QUICHE 2.00
KROKANTE GARNALEN 2.00

WARME SNACKS
PUNTZAK FRIET 3.25
BROODJE KROKET 3.50
MINI HAMBURGER 5.50
Bij 3 Zussen Tiel mag je zelf de hapjes
samenstellen. Prijs is per persoon en kan
uitsluitend voor het gehele gezelschap
worden besteld
16
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ONS TEAM STAAT

VOOR JE KLAAR

3 Zussen Tiel doet het niet alleen, er staat een
enthousiast team achter. Mensen die het net als
ons geweldig vinden om jou en je gasten in de
watten te leggen. Om jullie te verwennen en om
voor jullie een onvergetelijke ervaring te verzorgen.
Het team van 3 Zussen Tiel zorgt voor een warme,
gezellige sfeer en geeft je wensen alle ruimte. Of
je nu komt voor een lunch, diner, vergadering, feest
of trouwerij. Ons team staat voor je klaar!

MAAR WE KUNNEN
NOG VEEL MEER...
DINERSPEL
SHARED DINING
JUBILEA
BABYBORREL
PERSONEELSFEEST
REÜNIE
CONDOLEANCE

3 Zussen Tiel | +31 344 62 01 00 | info@3zussentiel.nl | www.3zussentiel.nl

