
 

 

 

  

Lunchaanbod 
 
Broodjes lunch 14,50 euro per persoon 
Keuze uit twee verschillende soorten belegde broodjes per persoon 
Inclusief suikerbrood en twee verschillende soorten wraps 
Inclusief koffie, thee, water en jus d’orange 
 
Belegde broodjes: (keuzen uit ruitbroodje meergranen wit of bruin) 

• Broodje gezond met ham, kaas, komkommer, tomaat en ei 

• Broodje brie met honing, walnoten en rucola 

• Broodje caprese met pesto, tomaat en mozzarella 

• Broodje zalm met kruidenkaas, ijsbergsla en dillesaus 

• Broodje eiersalade met komkommer en rucola 

Inclusief:    

• Suikerbrood 

• Wrap kip met mango, ijsbergsla, komkommer en chilisaus 

• Wrap peppadew (paprika) met roomkaas en ijsbergsla 

 

Gezonde lunch 15,50 euro per persoon 
Lunch uit verschillende soorten gerechten die als buffet op tafel worden gepresenteerd 
Inclusief koffie, thee, water en jus d’orange 

Soorten gerechten:    

• Landbrood met vier verschillende dips 

• Pasta salade van slamelange, rucola, spinazie, bos ui, spekjes, feta, zongedroogde 

tomaat, tomaat, komkommer en dressing 

• Geitenkaas salade van slamelange, rucola, geitenkaas, graatappel, appel, walnoten 

en dressing 

• Wrap zalm met kruidenkaas, komkommer en ijsbergsla 

• Wrap kip met mango, ijsbergsla, komkommer en chilisaus 

• Meloen met seranoham 

• Mozzarella spiesjes met tomaat en basilicum  

 

 

*Extra’s:   3 euro per persoon 

• Soep (keuze uit: tomaat-paprikasoep of mosterdsoep of courgette-preisoep) 

*per lunch kan er één soort soep worden gekozen, niet mogelijk om verschillende soepen te 

kiezen voor verschillende personen 

 



 

 

 

  

Borrelarrangement 
*Exclusief drankjes 

Borrelbox voor onderweg  7 euro per persoon 

• Riperkrite Tsiss (kaas) 

• Friese droge worst 

• Rijscracker en pinda mix 

• Handcooked chips bio (barbecue- en/of sweet chili smaak) 

• Witte en/of blauwe druiven 

• Toast/crackers 

• Drie verschillende soorten dips 
 

Borrelarrangement standaard 8,50 euro per persoon 
• Landbrood met vier verschillende dips 

• Van Dobben bitterballen met grove mosterd 

• Nacho’s met cheddar, jalapeno, rode ui, tomaat en chilisaus 

• Riperkrite Tsiss (kaas) 

• Friese droge worst 

• Gemarineerde olijven 

• Mozzarella spiesjes met tomaat en basilicum  

Borrelarrangement luxe  11,50 euro per persoon 
• Wrap geitenkaas met tomaat en pesto 

• Wrap kip met cheddar, bacon, rode ui en chili mayo 

• Bruschetta met tomaat, knoflook en basilicum 

• Mini paprika met kruidenkaas en mango 

• Mozzarella spiesjes met tomaat en basilicum 

• Van Dobben bitterballen met grove mosterd 

• Riperkrite Tsiss (kaas 

• Friese droge wordt 

• Gemarineerde olijven 

 

  



 

 

 

  

Dranken Groepen 2022  
 

• Fles Beerenburg € 29,50 
• Fles wijn € 9,50  

 
• Koffie/thee/warme chocomel € 2,10  
• Frisdrank € 2,-  
• Alcoholvrijbier flesje € 2,50  
• Wijn, glas € 3,50  

 
• Krat Radler (2% of 0%) €25,-  
• Krat bier Alfa €25,-  
• Krat Grolsch beugels €25,-  
• Fust 20 liter Alfa €80,-  
• Fles frisdrank 1 liter €3,- 
• Fles spa rood of blauw 1 liter €3,- 
• Pak appelsap/sinaasappelsap 1 liter €4,50 

  



 

 

 

  

BBQ Menu  
 

‘Gewoan Lekker’ menu:  €22,50 per persoon  

• Spareribs  
• Minibol pulled pork  
• Kipdij  
• Zacht gegaard buikspek  
• Andere vlees soorten is te bespreken  
• Diverse sauzen  
• Assortiment vers afgebakken breekbrood met kruidenboter, tapenade en aioli  
• Aardappel salade  
• Cole salade  
• Gepofte aardappel  

 

Amerikaans klassiek menu:  €27,50 per persoon  

• Spareribs  
• Gerookte worst  
• Warm gerookte zalm  
• Langzaam gegaarde brisket  
• Texas style kip  
• Andere vleessoorten is te bespreken  
• Diverse sauzen  
• Assortiment vers afgebakken breekbrood met kruidenboter, tapenade en aioli  
• Aardappel salade  
• Cole salade  
• Gepofte aardappel  

 

Menukeuze:  

Dit zijn voorbeeld menu’s, er kan uiteraard gemixt worden met de bijbehorende prijs 

  



 

 

 

  

Liever zelf barbecueën? Deze pakketten kunnen we leveren:  
 

Standaard BBQ pakketten; €17,50 p.p.  

• Kip sate  
• Bacon burger  
• Bbq worst  
• Karbonade bbq style  
• Drumstick  
• 2 soorten brood + smeersels  
• 2 soorten saus  
• Aardappel salade  
• Griekse salade  

 

Luxe BBQ pakketten: €20,50 p.p.  

• Biefstuk spies  
• Kip sate  
• Shaslik spies  
• Bbq style kipdij  
• Karbonade bbq style  
• 2 soorten brood + smeersels  
• 2 soorten saus  
• Aardappel salade  
• Griekse salade  
• Cole slaw  

 

Vis of vega producten kunnen apart besteld worden 


