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Groepsprijzen per persoon vanaf 20 personen vooraf besproken/ gereserveerd. 
Informeer naar de mogelijkheden, aanpassingen in arrangementen mogelijk. 

Koffie & vlaai 
Kannen koffie met vlaai van het moment €7,50 
 

Lunchbuffet 

Lunch: Diverse broodsoorten, diverse broodjes, vleeswaren, kaaswaren, gebakken ei, 
bourgondische kroket met mosterd inclusief koffie en thee €15,- 
 

Lunch uitgebreid: Diverse broodsoorten, diverse broodjes, vleeswaren, kaaswaren, 
gebakken ei, bourgondische kroket met mosterd, seizoenssoep, inclusief koffie, thee en 
jus d’orange €19,50  
 

Uw lunch uitbreiden? 
+ Warme beenham met honing mosterd €3,- p.p.  
+ Oma’s rundvleessalade €3,- p.p.  
+ Carpaccio met truffelmayonaise, oude kaas, pittenmix €3,- p.p.  
+ Gerookte zalm €3,- p.p.  
Uw lunch graag aanvullen met alle vier de uitbreidingen? €10,- p.p.  
Kinderen betalen €1,50 per levensjaar t/m 12 jaar.  
 

Vergaderarrangement 
Vergaderen in onze zaal inclusief koffie, thee, water. Gebruik van beamer, scherm en wifi 
Per dagdeel €11,50 p.p.  
 

Uw vergadering uitbreiden?  

+ Limburgse vlaai van het moment €3,50 
+ Seizoenssoep met 2 luxe belegde broodjes, jus d’orange €17,50 
Uw vergadering is al mogelijk vanaf 10 personen  
 

3-gangen keuze menu  
Voorgerecht: Gerookte zalm of seizoenssoep & brood op tafel 
Hoofdgerecht: Biefstuk met pepersaus of schnitzel met champignonroomsaus of 
fish & chips. Hoofdgerechten worden geserveerd met friet en bijpassende garnituur 
Dessert: Seizoenscoupe of koffie of thee €25,- 
 

Kinderfeestjesarrangement  
Keuze uit pannenkoek met appel, naturel of kaas of keuze uit frietjes met frikandel, 
kipnuggets of kroket. Ranja en een kinderijsje met verassing. €10,- 
 

Pannenkoekenbuffet 
Diverse soorten pannenkoeken in buffetvorm €14,50 
o.a. pannenkoek met appel, spek, champignons/ ui en kaas 
Kinderen t/m 12 jaar €7,50  
*Het pannenkoekenbuffet is niet mogelijk op zon/feestdagen 
 

Verjaardag arrangement 
Ontvangst met gebak & twee keer koffie of thee, aansluitend jeu de boules 
Pannenkoek naar keuze of schnitzel met champignonroomsaus €20,50 
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Barbecueën  
Rundvlees hamburger, BBQ worstje of pittig kalkoenworstje, lamskotelet, gemarineerde 
speklap, kipsaté  
 

De barbecue word geserveerd met breekbrood met kruidenboter, friet, oma’s 
rundvleessalade met gevulde eieren en frisse salade, fruitsalade, diverse BBQ sauzen 
o.a. knoflook en mayonaise €25,50 
 

Uw barbecue uitbreiden?  
+ Gebakken zalm en gamba spies €29,50 
 

Koud en warm buffet 
Oma’s rundvleessalade met gevulde eieren en frisse salade, breekbrood met 
kruidenboter, warme beenham met honing mosterd saus, zalmmoot met kreeftensaus, 
kipsaté met satésaus, friet, aardappelgratin, mayonaise €22,50 
 

Koud en warm buffet uitgebreid:   
Oma’s rundvleessalade met gevulde eieren en frisse salade, breekbrood met 
kruidenboter, haring, gerookte zalm, carpaccio, varkenshaasmedaillons in 
champignonroomsaus,  warme beenham met honing mosterd saus, zalmmoot met 
kreeftensaus, kipsaté met satésaus, friet, aardappelgratin, mayonaise €29,50 
 

Uw buffet of barbecue uitbreiden met een dessert?  
+ Warme kersen met vanille-ijs en slagroom €5,50 
+ Diverse soorten ijs, diverse soorten bavarois met bijpassende toppings, vers fruit, 
slagroom €8,50 
 

Familiedag arrangement  
Ontvangst met koffie en gebak, aansluitend jeu de boules en oudhollandse spelen 
Keuze uit onze barbecue of koud en warm buffet of 3-gangen keuze menu €32,50  
 

Familiedag gevulde koelkast I selfservice 
Ontvangst met koffie en gebak, aansluitend jeu de boules en oudhollandse spelen 
Zelf bediening met eigen gevulde koelkast inclusief (speciaal)bier, wijn, frisdrank 
Keuze uit onze barbecue of het koud en warm buffet €49,50 /  
kinderen van 2 t/m 6 jaar €10,- / kinderen van 6 t/m 12 jaar €20,- 
 

Iets te vieren?  
Feestmiddag en/of avond: 
Ontvangst met koffie en soesjes, afkoop drank (4 uur), 3 borrelhapjes p.p. en zoutjes op 
tafel €25,- 
 
Uw feestmiddag/ avond uitbreiden?  
+ Uitgebreide borrelhapjes (mix van warme en koude hapjes) €4,50 
+ Vlaai van het moment in plaats van soesjes €3,50 p.p.  
 

2e Kerstdag 
4-gangen keuze menu (bekijk de website, rond oktober komt het menu online) €38,50 


