
          *Buffetten  en  Barbecues 
 

                 - BUFFETTEN -                                         
   

Pannenkoekenbuffet:                                                                                                                      
*Onbeperkt heerlijk pannenkoek eten met Appel-, Spek en Naturelpannenkoeken,          €       p.p.:         
  met bruine suiker, stroop of poedersuiker.                                                         13,90 
 

Kinderparty, 3 t/m 12 jaar, minimaal 10 personen                   6,95 
   Naar keuze: - Pannenkoek (appel, spek, naturel) met stroop/poedersuiker, een frisdrank, óf 

- Frites met kroket óf frikandel, mayo, appelmoes en een frisdrank, óf 
   - Poffertjes met boter en poedersuiker en een frisdrank      
 

Stampottenbuffet:                                17,00 
  U kiest 3 uit 4 soorten heerlijke stamppotten: Boerenkool, Hutspot, Zuurkool en Andijvie en uit 3 van  
  4 soorten vleesgerechten: worst, gehaktbal, speklapjes, spareribs. Geserveerd met augurkjes,  
  zilveruitjes, amsterdamse uitjes en mosterd en een lekkere jus.                 -  Eventueel dessert extra:      4,95  
Koud/Warm Buffet ‘Actief’:                  24,25 
  Huzarensalade, rundvleessalade en kip-kerriesalade. Tevens diverse hapjes als rauwe ham met  
  meloen, fricandeau, gevulde eitjes en gevulde tomaatjes. Heerlijke kipsate, lekker gekruide spareribs, 
  gehaktballetjes in tomatensaus en babi-pangang. Aardappeltjes, frisse rauwkost, rijst, frites en verse 
  stokbroodjes met kruidenboter. Als dessert verschillende smaken bavarois met vers fruit en slagroom.  
Koud/Warm Buffet ‘Veluwe’:                   27,50 
  Soep met stokbrood en kruidenboter, huzarensalade, rundvleessalade, kip-kerriesalade, zalmsalade,  
  gevulde eitjes, gevulde tomaatjes, ham met meloen, fricandeau, biefstukjes in stroganoffsaus,  
  babi-pangang, stoofvlees in abdijbier (of in najaar en winter naar keuze stoofpotje van het hert) en  
  lekkere spareribs. Aardappeltjes, frites, rijst, frisse rauwkost en verse stokbroodjes met kruidenboter.  
  Na afloop een dessert met verschillende smaken bavarois met vers fruit en slagroom.  
Koud/Warm Buffet ‘Panorama’:                  30,50 
  Soep en tomatensoep, lekkere verse broodjes met ambachtelijke kruidenboter, huzarensalade,   
  rundvleessalade, kip-kerriesalade en zalmsalade. Meloenhapjes met parmaham, fricandeau,  
  gevulde eieren, gevulde tomaatjes, een overheerlijke visschotel met haring, gerookte makreel,  
  stukjes zalm en paling, biefstukjes in stroganoffsaus, thaise kipcurry, varkensvlees in champignon- 
  roomsaus, stoofpotje van het hert en de onovertroffen spareribs! Aardappeltjes, frites, witte rijst,  
  frisse rauwkost en stokbrood met kruidenboter. Een heerlijk dessert met verschillende smaken  
  bavarois, vers fruit en ijstaart met een prachtig toefje slagroom! 

 

                                  - BARBECUES - 
Barbecue ‘Sportief’:                    20,00 
  Barbecue met heerlijke runderhamburgers, spareribs, worst, kipsatéstokjes en drumsticks. Bij de  
  barbecue worden verschillende salades geserveerd, zoals rundvleessalade, huzarensalade en  
  rauwkost en vruchtensalade. Daarbij heerlijk vers stokbrood met ambachtelijke kruidenboter!  
Barbecue ‘Avontuur’:                    25,25 
  Barbecue met karbonade, runderhamburgers, spareribs, worst, drumsticks en kipsatéstokjes. Bij  
  de barbecue worden diverse salades geserveerd, zoals kipkerriesalade, rundvleessalade, huzaren- 
  salade, rauwkost en vruchtensalade. Natuurlijk met vers stokbrood en ambachtelijke kruidenboter!   
Barbecue ‘Survival’:                      30,50 
  Barbecue met biefstukje Argentina, Katenvarkenshaasje, Italiaanse grillworst, Zwitserse hamburger  
  en een echte houthakkerssteak. Bij de barbecue verschillende salades, zoals rundvleessalade,  
  vruchtensalade, huzarensalade en rauwkost. En vers stokbrood met ambachtelijke kruidenboter!           
Speciaal Vrijgezellen-arrangement (v.a. 10 personen):                49,95 
  Voor een geweldige vrijgezellendag kan men bij dit speciale arrangement 3 outdoor-activiteiten 
  selecteren. Daarna staat een uitstekende ‘Barbecue Sportief’ klaar, incl. 2-uurs-drankarrangement. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Drank-Arrangement: (gedurende uw buffet of barbecue onbeperkt drinken: frisdrank, - 2 uur    12,00 
                                          koffie, thee, bier, wijn, binnenlands gedistilleerd; geen mixdrank) - 3 uur    16,75                                                                                                                             
 
*Opmerkingen: * Bij buffetten/barbecues gaan we uit van minimaal 15 personen. Bij kleinere groepen prijs in overleg. 
                           * Buffetten en barbecues worden aangevuld zolang de gerechten naar evenredigheid genuttigd worden. 
                           * Hebt u een allergie? Meldt ons dat tijdig vooraf!       


