
EETHUIS DE DIEPEN
 Specialiteit pannenkoeken

Heeft u iets te vieren in uw familie, bedrijf of vereniging?
De ideale gelegenheid voor droppings, partijen, familie- en

bedrijfsfeesten, ko�etafels en cursussen.
 Zie achterzijde voor onze arrangementen, of maak een afspraak,

bel (0485) 51 64 04  Franc of Marc Holthuysen

Bent u tevreden zeg het anderen. Bent u ontevreden zeg het ons.

Familie- bedrijfs- of buurtfeest. Bij De Diepen kan bijna alles. 
Hier enkele suggesties. Stel zelf uw programma samen.

Onderstaande prijzen zijn groepsprijzen vanaf 20 personen en vooraf gereserveerd.

Diverse wandel- en �etsroutes zijn beschikbaar
Jeu de boules 1,50
Diverse oud-Hollandsche spelen 2,00

Ko�etafel / lunchbu�et:
Soep, diverse broodsoorten, broodjes, vleeswaren, ei, kaas en kroket 
Incl. ko�e, thee en melk 13,50
Warme beenham met stokbrood, friet, 2 sauzen, kruidenboter en rundvleessalade 14,50
Saté met brood   9,00
Kinderbu�et   7,00
Koud en warm bu�et
Rundvleessalade, diverse vissoorten, warme beenham, saté,
varkenshaasmedaillons in champignonroomsaus, diverse sauzen, stokbrood en
friet of aardappelgratin 21,50
Dessertbu�et
De bu�etten zijn mogelijk vanaf 20 personen   5,50
Pannenkoekenbu�et:
Volwassenen 10,50
Kinderen 4,95
Barbecuen
5 soorten vlees, 2 sauzen, stokbrood, rundvleessalade, friet en fruitsalade 21,50
Extra uitgebreid 24,50
Menu suggestie
Keuze uit:  • Groentesoep of zalm op toast
 • Varkenshaasmedaillon, biefstuk, schnitzel of 1/2 haan met sauzen, 
   aardappelen, gemengde sla en groente
 • Roomijs met fruit of warme kersen met slagroom 22,50
Verjaardagsarrangement
Gebak met 2 keer koffie of thee
Pannenkoek naar keuze + 3 consumpties 19,50
Familiearrangement
Ontvangst ko�e en gebak
Aansluitend Jeu de boules en oud-Hollandsche spelen
Uitgebreide barbecue of 3-gangen keuze menu  26,75
Kinderfeestjesarrangement
3 soorten pannenkoeken of 3 soorten frituren en 1 drankje
Kinderijs met verrassing   8,25
Vergaderarrangement
Ko�e, thee, water incl. zaal, scherm en beamer 8,50
Afkoop drank voor 4 uur  18,50
Hapjesbu�et bestaande uit diverse kaas, patés, 
gerookte zalm en warme hapjes 7,50    

   

Eethuis De Diepen
Zwartweg 60, Milsbeek

0485 - 51 64 04  bgg:
0485 - 51 82 66 of 51 55 43

Meer info, ook over wandel- en
�etsroutes, is te vinden op  onze website

www.dediepen.nl

Hier gratis verkrijgbaar: wandel- en mountainbikeroutes.
Te koop: wandel- en �etskaarten.
Ook 15 Jeu de Boules banen te huur. Compleet met 
boules en spelregels. Tot 6 personen per baan; €1,50 per uur 
per persoon.
Wat u ook wenst, informeer vrijblijvend.

Openingstijden keuken: 
Vanaf 1 mei tot 1 oktober dagelijks geopend van
11.00 uur tot 20.00 uur.
Zaterdag + zondag van 11.00 uur tot 21.00 uur.
1 oktober t/m 1 mei:
Woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag 11.00 - 20.00 uur.


