
 

 

ARRANGEMENTENMAP 



 

 

   

Brunch Traditioneel (vanaf 25 personen) 
 
Twee huisgemaakte soepen 
Vers afgebakken broodjes 
Wit-, bruin-, rozijnen- en suikerbrood 
Diverse soorten vlees-, kaas- en zoet beleg 
 
Roer ei met groenten 
Gekookte eieren 
Pasteitje met ragout   
Kippendij of varkensvlees met een pindasaus 
Witte/wilde rijst 
 
Alderwetse kalde schottel met doperwtjes en worteltjes 
Diverse salades 
 
Yoghurt met fruit 
Twee soorten mousse 
 
Onbeperkt koffie, thee, melk en jus d’ orange 
 
Voor de kinderen is er, indien gewenst, een frietje met een snack en een hand ijsje € 22.75 p.p. 
 
Brunch Deluxe (vanaf 25 personen) 
 
Twee huisgemaakte soepen 
Vers afgebakken broodjes 
Wit-, bruin-, rozijnen- en suikerbrood 
Diverse soorten vlees-, kaas- en zoet beleg 
 
Visspiegel met gepocheerde zalm of tonijn, gerookte zalm, makreel en garnaaltjes 
 
Gekookte eieren 
Roer ei rijkelijk gevuld met spek en bospaddestoelen 
Pasteitje met ragout 
Kippendij of varkensvlees met een pindasaus, pinda’s en gefrituurde uitjes 
Beenham met een grove mosterdsaus  
Witte/wilde rijst 
Aardappelgratin 
 
Alderwetse kalde schottel met doperwtjes, worteltjes en gevulde eitjes 
Diverse salades 
 
Yoghurt met fruit 
Twee soorten mousse 
Diverse soorten bavarois met slagroom 
 
Onbeperkt koffie, thee, melk en jus d’ orange 
 
Voor de kinderen is er, indien gewenst, een frietje met een snack en een hand ijsje € 25.50 p.p.  



 

 

Traditioneel warm en koud buffet (vanaf 25 personen) 
 
Brood met kruidenboter 
Twee huisgemaakte soepen 
 
Alderwetse kalde schottel met doperwtjes en worteltjes 
Ham met meloen 
 
Koolsalade 
Pastasalade 
Gemengde sla met een heldere dressing 
 
Beenham met een grove mosterdsaus 
Kippendij of varkensvlees met een pindasaus of roomsaus met champignons 
Witte/wilde rijst óf aardappelgratin        
  
 
Voor de kinderen is er, indien gewenst, een frietje met een snack   € 22.50 p.p. 
 
 
Buffet Deluxe (vanaf 25 personen) 
 
Brood met kruidenboter 
Twee huisgemaakte soepen 
 
Alderwetse kalde schottel met doperwtjes, worteltjes en gevulde eitjes 
Ham met meloen 
 
Koolsalade 
Pastasalade  
Aardappelsalade 
Gemende sla met een heldere dressing 
 
Kippendij of varkensvlees met een pindasaus, pinda’s en gefrituurde uitjes of roomsaus met 
champignons 
Beenham met een grove mosterdsaus 
Vis in een romige vissaus (vissoort te bepalen in overleg) 
Aardappelgratin 
Gemengde seizoen groente 
Witte/wilde rijst 
 
Voor de kinderen is er, indien gewenst, een frietje met een snack   € 25.95 p.p. 
  



 

 

Barbecuebuffet Traditioneel (vanaf 25 personen) 
 
Stokbrood met kruidenboter 
 
Kippendij 
Spareribs 
Beenham 
Barbecueworst 
 
Alderwetse kalde schottel met doperwtjes, worteltjes en gevulde eitjes 
Aardappelsalade 
Komkommersalade 
Pastasalade 
Gemengde salade 
 
Cocktailsaus, knoflooksaus en remouladesaus      € 20.75 p.p. 
Optioneel:       pindasaus  €  0.80 p.p. 
 
 
Barbecuebuffet Deluxe (vanaf 25 personen) 
 
Stokbrood met kruidenboter 
 
Biefstuk 
Kippendij 
Spareribs 
Beenham 
Barbecueworst 
Vispakket 
 
Gepofte aardappel 
Alderwetse kalde schottel met doperwtjes, worteltjes en gevulde eitjes 
Aardappelsalade 
Komkommersalade 
Pastasalade 
Gemengde salade 
 
Cocktailsaus, knoflooksaus, remouladesaus en pindasaus    € 23.75 p.p. 
 
 
  



 

 

Broodlunch / koffietafel 
 
Twee huisgemaakte soepen 
Vers afgebakken broodjes 
Wit-, bruin-, rozijnen en suikerbrood 
Diverse soorten vlees-, kaas- en zoet beleg 
 
Onbeperkt koffie, thee, melk en jus d’ orange     € 13.95 p.p. 
 
 
 
Greep uit mogelijke uitbreidingen op broodlunch / koffietafel / buffetten 
 
Kroket          € 1.50 p.p. 
 
Pasteitje met ragout        € 2.00 p.p. 
Kippendij of varkensvlees in roomsaus met champignons   € 2.00 p.p. 
Kippendij of varkensvlees met pindasaus, pinda’s en gefrituurde uitjes  € 2.25 p.p. 
Goulash         € 2.00 p.p. 
Zuurvlees         € 2.00 p.p. 
 
Visspiegel         € 2.75 p.p. 
Ham met meloen (afhankelijk van welke ham)    v.a. € 1.60 p.p. 
 
Aardappelgratin        € 1.75 p.p. 
 
 
 
Desserts 
 
Yoghurt met fruit        € 1.50 p.p. 
Twee soorten mousse        € 3.00 p.p. 
Diverse soorten bavarois       € 3.00 p.p. 
Vanille ijs met aardbeien/kersen en slagroom     € 3.95 p.p. 
  



 

 

Koffie arrangementen 
 
Koffie / thee buffet         € 3.50 p.p. 
Koffie / thee buffet  met petit fours uit eigen arrangement    € 4.90 p.p. 
Koffie / thee buffet met luxe petit fours van de bakker     € 7.50 p.p. 
Koffie / thee buffet met Limburgse vlaai      € 5.10 p.p. 
Koffie / thee buffet met huisgemaakt gebak      € 6.80 p.p. 
 
 
Drankarrangementen 
 
4 uren drankarrangement standaard (koffie, thee, fris, wijn & pils)   € 20.00 p.p. 
4 uren drank arrangement deluxe (koffie, thee, fris, wijn, pils & bieren van ’t vat)   € 22.50 p.p. 
 
5 uren drankarrangement standaard       € 22.00 p.p. 
5 uren drankarrangement deluxe       € 24.50 p.p. 
 
6 uren drankarrangement standaard       € 24.00 p.p. 
6 uren drankarrangement deluxe       € 26.50 p.p. 
  



 

 

Prijzen walking dinner 
Alle walking dinners worden geserveerd met brood én friet, buiten het aantal gangen dat er gekozen 
wordt 
 
 
4 gangen walking dinner   € 14.00 p.p. 
 
5 gangen walking dinner   € 16.50 p.p. 
 
6 gangen walking dinner   € 19.00 p.p.  
 
7 gangen walking dinner   € 21.50 p.p. 
 
8 gangen walking dinner   € 23.50 p.p. 
 
9 gangen walking dinner   € 25.00 p.p. 
 
10 gangen walking dinner   € 26.50 p.p. 
 


