
Eten & drinken

Volpension, kinderen en scholen         € 17,50 p.p.p.n.
Volpension                  € 22,50 p.p.p.n.  

Volpension
Wij regelen graag het eten voor jullie! De prijs is per nacht en komt bovenop de 
logies prijs. Voor dit bedrag krijg je op de dag van aankomst avondeten (patat 
met een snack naar keuze). De volgende ochtend zetten we een heerlijk 
ontbijtbuffet voor jullie klaar, inclusief drinken. Jullie maken dan gelijk een 
lunchpakket voor de middag. Het ontbijtbuffet bestaat uit:

Wit & bruin brood    Hagelslag
Kaiserbolletjes    Fruit
Boter      Melk
Kaas      Jus d’orange
Salami / ham / boterhamworst  Thee
Jam      Op dag twee een gekookt eitje

In de avond zorgen we dat jullie smakelijk kunnen barbecueën. De volgende 
ochtend staat het ontbijtbuffet alweer klaar. Je kunt er voor kiezen om ook 
voor deze dag een lunchpakket te maken. Juffen, meesters en andere begelei-
ders betalen hetzelfde tarief.

Je kunt zelf kiezen hoe laat je wilt eten. Mochten jullie een andere 
avondmaaltijd willen, dan is dat in overleg mogelijk. Je kunt dan kiezen uit 
macaroni, andijviestamppot en wraps. 

Frites
Voor veel groepen bakken we patat met een snack naar keuze. Zelfs voor groe-
pen tot 300 personen! We zorgen dat er voldoende is voor iedereen. Mayonaise 
is inclusief en als snack kun je kiezen uit een frikadel, kroket of kaassoufflé. We 
brengen het patat op het door jullie gewenste tijdstip in een grote pan. Je kunt 
het dan zelf opscheppen op jullie borden of desgewenst in de door ons meege-
brachte bakjes. Juffen/meesters en begeleiding betalen hetzelfde tarief als kinde-
ren.
Frites & snacks, kinderen en scholen        € 4,25 p.p.
Frites & snacks                € 5.25 p.p.    

Onder voorbehoud van prijswijzigingen
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Verzorgde barbecue      € 10,95 p.p. 
kinderen & scholen    
4 soorten vlees: Hamburger, worstje, kipsaté, procureur 
Rundvleessalade 
Scharrelsalade 
Vruchtensalade 
Schaal met komkommer & tomaatjes 
Stokbrood met huisgemaakte kruidenboter 
Barbecuesaus, cocktailsaus, knoflooksaus en mayonaise

Verzorgde barbecue, luxe € 23,95 p.p.    
6 soorten luxe vlees: Black Angus burger, varkenshaas saté, mixed grill spies, 
procureursteak, gemarineerd speklapje, barbecueworstje  
Rundvleessalade 
Scharrelsalade
Aardappelsalade 
Vruchtensalade
Rauwkostsalade met feta en olijven 
Schaal met komkommer & tomaatjes 
Stokbrood met huisgemaakte kruidenboter 
Barbecuesaus, cocktailsaus, knoflooksaus en satesaus

5 soorten vlees: hamburger, worstje, kipsaté, procureur en filetlapje 
Rundvleessalade 
Scharrelsalade 
Vruchtensalade 
Rauwkostsalade
Schaal met komkommer & tomaatjes 
Stokbrood met huisgemaakte kruidenboter 
Barbecuesaus, cocktailsaus en knoflooksaus 

  volwassenen      
Verzorgde barbecue    € 17,95 p.p.

Warm & koud buffet 1   € 22,95 p.p. 
Huzarensalade, royaal gegarneerd met diverse garnituren en vleessoorten
Rauwkostsalade
Vers afgebakken stokbrood met huisgemaakte kruidenboter
Mini schnitzels in champignonroomsaus
Huis gemarineerde malse kipsaté
Gebakken aardappelen
Warme seizoensgroente
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Warm & koud buffet 2    € 24,95 p.p. 
Soep naar keuze
Aardappelsalade met prei en crème fraîche
Tomatensalade met rode ui en pesto
Italiaanse ham met meloen
Vers afgebakken stokbrood met huisgemaakte kruidenboter
Varkenshaasmedaillons in een campignonroomsaus 
Oosterse kipschotel met roerbakgroenten
Gebakken aardappelen
Warme seizoensgroente

Warm buffet 3       € 25,95 p.p.
Dit buffet kunt u naar wens samenstellen, waarbij u keuze heeft uit 6 warme 
gerechten. Bij ieder buffet wordt één aardappelgerecht en één soort seizoens-
groente aangeboden. Vanaf 20 personen bieden we er twee soorten warme 
groenten bij aan. Dit buffet is ook mogelijk met soep als voorafje. 

Keuze uit de volgende warme gerechten: 

Mini schnitzels in champignonroomsaus
Mini schnitzels met een garnituur van champignons, ui en spek
Saté van de haas
Malse kipsaté
Kipfilet op Bourgondische wijze
Drumsticks piri-piri
Mild of pittig gemarineerde spareribs
Varkenshaasmedaillons in een Groninger mosterdsaus
Pikant gekruide kipkluifjes
Beenham met een honing-mosterdsaus
Varkenshaas in een champignonroomsaus of zachte pepersaus
Filetlapjes in een cajunsaus
Mini gehaktballetjes in eigen jus of in een tomatensaus
Vispakketje met Mediterrane groenten en kruiden
Varkenshaasmedaillons in een stroganoffsaus
Stoofpotje van Noordzeevis met witte wijn en dille
Kabeljauw en zalm in een milde mosterdsaus
Kipfilet gevuld met brie en schinken in een romige tomatensaus
Bourgondisch stoofpotje van rundvlees
Lasagne bolognese
Vegetarische lasagne
Provençaalse gamba schotel
Gamba's in een dillesaus 
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Winterbuffet 4       € 20,95 p.p.
Zodra het buiten weer lekker koud wordt en binnen behaaglijk warm, krijgen alle 
Nederlanders er weer zin in: zo'n heerlijke oer-Hollandse stamppot met worst! 
Een koude Hollandse winter kan niet zonder stamppot en een stamppot kan niet 
zonder rookworst. Daarom hebben wij voor u een oer-Hollands stamppot buffet 
samengesteld.

Erwtensoep met daarbij roggebrood en spek
Stamppot boerenkool met uitgebakken spekjes
Stamppot zuurkool
Stamppot hutspot
Rookworst
Speklappen
Schouderkarbonade in eigen jus
Stoofpeertjes
Piccalilly, zilveruitjes, augurkjes, mosterd en jus

Het winterbuffet zonder de erwtensoep en roggebrood met spek is € 17,95 p.p.

Italiaans buffet 5      € 26,95 p.p. 
Italiaanse salade gagarneerd met diverse soorten Italiaanse ham- en worstsoorten
Koude pastasalade
Italiaanse broodjes
Olijven, tapenade, pesto en kruidenboter
Plateau met Italiaanse kaas
Salade caprese
Carpaccio van ossenhaas met pesto en oude kaas
Lasagne bolognese
Zeebaars met zongedroogde tomaatjes en basilicum
Italiaanse warme groente
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