
 

 

Koud buffet: langs ’t venneke €19.95 per persoon 

     Versgebakken stokbrood en kruidenboter  

     Noorse garnalen in een huisgemaakte cocktailsaus 

     Paté 

     Rauwe ham met meloen 

     Boerenachterham met asperges 

     Huzaren- en/of zalmsalade 

     Gevulde eieren 

Supplement    €4.75 per persoon 

     Hollandse haring met uitjes 

     Gerookte zalm 

 

Warm buffet: d’n hei op €27.25 per persoon 

     Versgebakken stokbrood en kruidenboter 

     Verse, huisgemaakte tomatensoep of champignon- 

     roomsoep met veel balletjes 

 *onze specialiteit*   →→ Huisgemaakte saté van kip met pindasaus 

     Gebraden gehaktballetjes in jachtsaus 

     Frites en aardappelkroketjes 

     Diverse sauzen, rauwkost-salade, vers fruit 

 

 



 

 

  

Lunch-buffet: ’t buikske rond €14.75 per persoon (2 BROODJES P.P. 

     Verse, huisgemaakte tomatensoep met veel balletjes 

Luxe broodjes met diverse ham en kaassoorten 

     Meerprijs broodje kroket € 1,-- 

      

 

Saté-buffet: van m’n stokske €18.95 per persoon 

 *onze specialiteit*  →→ Huisgemaakte saté van kip (3 stokjes) 

     Frites, versgebakken stokbrood, kroepoek, atjar en pindasaus 

 

 

Buffetten vanaf 25 personen 

Kinderen t/m groep 8 half geld of friet met kroket of frikandel €5.50 

Heeft u of uw gast een allergie of speciale wens? Laat het ons weten! 

  



 

 

Snacks: da’s lekker  €5.50 per persoon 

     We gaan 5 keer rond met een gefrituurde snack 

 

Toastjes: da’s nog lekkerder €7.95 per persoon 

     We gaan 5 keer rond met heerlijk belegde stokbroodjes 

     Bijvoorbeeld: 

• Brie met walnoten en honing 

• Zalm met roomkaas en bieslook 

• Huisgemaakte kip-kerriesalade met ananas 

• Italiaanse spies met mozzarella, tomaat en basilicum 

• Filet Americain met gesnipperd uitje 

• Krab of tonijn salade 

• Huisgemaakte eiersalade 

 

Mix: van alles wa  €6.95 per persoon 

     We gaan 3x rond met een gefrituurde snack en 2x met toast 

 

Zoutjes    €0.95 per persoon 

     We zorgen dat er gedurende de hele periode verschillende  

     zoutjes op tafel staan 

Soep    €7.25 per persoon 

     Keuze uit tomatensoep met balletjes, champignonsoep of  

kippensoep, allen huisgemaakt. Uit te breiden met 2 stukjes 

stokbrood (+€0.75) 

 

Grill- en barbecue-arrangementen €23.95 per persoon (minimaal 10 personen) 

 

High tea    €27.50 per persoon (minimaal 10 personen) 



 

Luxe borrelplank   €18.95 per persoon (minimaal 10 personen) 

 

 

Dranken 

 

Uitkoop 3 uur €19.95 per persoon 

Uitkoop 5 uur €24.95 per persoon 

Vrij drinken uit het Hollands assortiment: frisdrank, vruchtensappen, bier, wijn 

Verlenging van deze arrangementen is mogelijk tegen de geldende consumptieprijzen 

 

Uit te breiden met: 

Koffie met gebak €5.75 per persoon 

Koffie met zoet hapje €4.80 per persoon 

Puntzak frites met mayonaise €3.75 per persoon 

 

 

U betaalt geen zaalhuur 

 

Tevens verzorgen wij op uw verzoek live-muziek of drive-in shows (prijzen op aanvraag) 

     


