
                                                                                                                           
Buffet " Bagpack"            € 17,95 pp 

 vers gebakken stokbrood met kruidenboter 

 huzarensalade 

 pasta tonijnsalade 

 gemengde salade 

 kipreepjes in pittige satésaus 

 gehaktballetjes in romige zigeunersaus 

 procureurstuk  in jachtsaus 

 patatoe wedges 

 pandan rijst met bosuitjes 

 gemengde warme groenten 

 

 

 buffet "De Koffer"       € 21,95 pp 

 vers gebakken stokbrood met 

kruidenboter 

 huzarensalade 

 gemengde verse groene salade 

 hete kip in pittige satesaus 

 gehaktballetjes met romige zigeunersaus 

 warme beenham in mosterdroomsaus 

 runder stoofvlees 

 hollandse kabeljauw met prei 

 patatoe wedges 

 aardappel kroketjes 

 rijst met spinazie en fetakaas 

 warme groentenmix 

 

 

 buffet "Valies"       € 25,95  pp 

 vers gebakken stokbrood met 

tapenade & kruidenboter 

 rundvleessalade 

 zalmsalade 

 salade van het seizoen 

 kipsaté in pindasaus 

 gehaktballetjes met romige Stroganoff saus 

 varkenshaas met bospaddenstoelen saus 

 boef Bourguignon 

 kabeljauw met bosuitjes en gegratineerd met kaas 

 zalmfilet 

 patatoewedges 

 roseval aardappelen 

 aardappel kroketjes 

 risotto met spinazie en uitjes 

 pasta pesto met notenroomsaus 

 warme groenten 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           
Stampotten   (*seizoensgebonden)     

 (minimale deelname, 10 personen)  
 

Voorjaarsstamppot bestaande uit:  

*Stamppot andijvie *Stamppot peen & ui *Stamppot Rucola  

*Saucijzen, Gehaktballetjes in jus, Speklapjes, Stoofvlees  

*Mosterd, Tafelzuren  

€ 10,50 pp  

 

Winterstamppot bestaande uit:  

*Stamppot boerenkool *Stamppot zuurkool *Hutspot, *Hachee, Rookworst, 

Speklapjes, Saucijsjes, Stoofvlees  

*Jus *Mosterd, Tafelzuren  

€ 12,50 pp  

 

Stamppotten buffet  

*Stamppot boerenkool *Stamppot zuurkool *Stamppot Pompoen  

*Rookworst, Speklapjes, Saucijzen in jus Sucade vlees in jus, Spare-ribs  

*Jus *Mosterd, Tafelzuren  

€ 13,50 pp  

 

Eenpansgerechten (Minimale afname 10 personen)  

Stamppot *één soort stamppot *Vlees *Jus *Tafelzuur en mosterd  

€ 8,50 pp  

 

Kamperuiensoep, 

Maaltijdsoep van uien, aardappel, spek 

€ 7,50 

 

Overijsselse Spek-appelpannenkoek 

Grootmoeders wijze pannenkoeken gebakken in spekvet, belegd met mager buikspek 

en appel geserveerd met stroop en suiker 

€7,25 

 

Groningsbuffetje  

Raasdonders met uut gebak’n spekkies, Grunniger worst inclusief een garnituur van 

rauwe uien, augurk, zilveruitjes, mosterd & piccalilly  

€ 7,50 pp  

 

Fryske itterij 

Pot iten ut de oven.  

Preischotel met gehakt & spekreepjes uit de oven met kaas gegratineerd  

€ 9,50 pp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           
Lunchbuffet          10,50 pp 

 kop soep vd dag  (niet inclusief, apart te bestellen  € 2,75) 

 assortiment kleine warme broodjes 

 een kroket 

 fruit 

 Flevo jus of Flevo Appelsap 

 koffie/ thee en melk  

 

 

High tea arrangement       € 17,50 

 onze high tea is mogelijk vanaf 2 personen en bestaat uit een combinatie van hartig & 

zoet en.... uiteraard onbeperkt thee, koffie & vruchtensappen 

 hartig belegde mini sandwiches 

 muffins 

 home made quiche 

 zalmwrap 

 mini croissants, jam 

 brownies 

 mini cupcakes, vanille en chocolade 

 diverse kleine snoeperijen o.a. makronen, bonbonnetjes, fudge  en koekjes 

 

 

IJsbuffet "BagPack"       € 5,75 pp 

 verschillende soorten longheurs 

 verse slagroom 

 bavarois bombe 

 vruchten 

 

IJsbuffet "De Koffer"       € 7.95 pp 

 verschillende soorten ijstaarten 

 verse slagroom 

 bavarois 

 vers fruit 

 flensjes met warme kersen 

 

Hapjesbuffet  (in combinatie met dranken arrangement)  € 10,50 

 Onbeperkt stokbrood, kruidenboter tapenade, huzaren salade, zalmsalade, en een 

diversiteit van koude en warme hapjes. Geserveerd tussen 22:00 en 23:30 uur 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           
   Arrangementen 

"BagPack"          € 47,50 

• Koffie en thee 

• Klein gebakje of Petit four 

• Drankenarrangement I* 

• buffet "BagPack" 

• IJsbuffet "BagPack" 

• Ter afsluiting koffie 

 

"De Koffer"          € 52.50 

• koffie en thee 

• gesorteerd gebak of petit fours & chocola, luxe koekjes 

• drankenarrangement I * 

• buffet "De Koffer" 

• IJsbuffet "De Koffer" 

• ter afsluiting koffie 

 

Uit & Thuis         € 57.50 

• ontvangst met prosecco cocktail of champagne 

• drankenarrangement I * 

• Buffet "De Koffer" 

• IJsbuffet "De Koffer" 

• ter afsluiting koffie met een bonbon 

 

Dranken arrangement I        € 17,50 

 Drankenarrangement* 

frisdrank, bier, wijn, vruchtensappen 

 Nootjes & zoutjes op tafel 

 3x luxe koude hapjes 

 3x warme hapjes 

 

Dranken arrangement II       € 22,50 

 Drankenarrangement I* 

 Ontvangst met koffie & thee 

 Gesorteerd gebak of ‘petit four’ 

 Nootjes & zoutjes op tafel 

 3x luxe koude hapjes 

 3x warme hapjes 

 Ter afsluiting koffie (indien gewenst) 

 

Dranken arrangement III      € 24,75 

 Drankenarrangement I* 

 Ontvangst met koffie & thee 

 Gesorteerd gebak of ‘petit four’ 

 Nootjes op tafel 

 3x luxe koude hapjes 

 3x warme hapjes 

 Ter afsluiting koffie 

 Ter afsluiting een saucijzenbroodje of kaasbroodje 

 

 

 

 



                                                                                                                           
 Dranken arrangement IV      € 32,75 

 Drankenarrangement I* 

 Ontvangst met Prosecco  

 Gesorteerd gebak of ‘petit four’ 

 Finger food en nootjes op tafel 

 Onbeperkt hapjesbuffet, drie soorten salades, stokbrood, kruidenboter, warme & 

koude hapjes 

 Ter afsluiting koffie 

(indien gewenst) 

 

 

 

       *Prijs op basis van 20:00 tot 24:00. 

         Elk half uur extra met drankjes en hapjes kost € 2,50 p.p 

. 

Extra’s 

Prosecco cocktail    3,50 

Champagne cocktail  5,00 

Diverse biersoorten op vat, per soort, prijs in overleg.    

        Binnenlands en buitenlands gedistilleerd op aanvraag en in overleg 

 


