BARBECUES
(vanaf 16 personen)

Huzarensalade, eiersalade , rauwkost,
drie koude sausen, stokbrood met
kruidenboter, Friet, tacosaus en satésaus,
7 soorten vlees: Drumsticks , hamburger,
braadworst, Karbonade, sjaslick,
varkenssaté, speklap
€ 22,50 p.p.
Incl. 90 minuten Jeu de boules € 25,50 p.p.
Deze barbecue kan uitgebreid worden
met vis:
Zalmspies , gambaspies , forel in folie ,
Kabeljauw in folie
€ 5,00 p.p.
Barbecue is ook mogelijk inclusief
consumpties

NIEUW, NIEUW, NIEUW
Nu ook
KINDERFEESTJES

Partyfolder

(vanaf 6 personen)
op woensdag en zaterdag middag
van 13:00 uur tot 17:00 uur

Incl. 45 minuten jeu de boules spelen
per kind € 7,50
.
90 minuten jeu de boules spelen.
Per kind 9,50
daarna gezellig met elkaar eten
Friet met mayonaise
en keuze uit kroket, frikandel,
kipnuggets of kaassoufflé.

Gastvrij
Sfeervol
Persoonlijke aandacht
vakmanschap

Glas ranja € 1,00 Bolletje vanille-ijs met slagroom € 2,50

Vrij drinken met keuze uit:
* bier, wijn, fris, p.s.v., binnenlands
gedistilleerd (jenever, berenburg etc.), koffie,
thee
3 uur € 14,50 p.p.
4 uur € 16,50 p.p.
Een unieke plek voor een heerlijk diner.
Diverse buffetten, barbecues of voor gewoon
een drankje op het gezellige terras.
Ook verzorgen wij uw
familie-verjaardag– bruiloft– of bedrijfsfeest.
Openingstijden
Maandag en dinsdag gesloten (m.u.v. feestdagen )
Woensdag en zaterdag vanaf 13.00 uur.
Donderdag, vrijdag en zondag vanaf 16:00 uur
Andere tijden mogelijk in overleg.
Alles uit deze folder alleen op reservering

MENU’S

(vanaf 4 personen)
Menu 1
Groenten– of tomatensoep.
******
Schnitzel met zigeunersaus
of
zalmfilet met citroendillesaus.
******
Sorbet of Dame blanche
€ 21,50 p.p.
incl. 45 minuten jeu de boules € 24,50

STEENGRILLEN

( vanaf 20 personen )

Zelf lekker grillen op een steen.

Keuze uit 2 soorten soep: tomaat / mosterd /
champignon / groente € 3,00 p.p.

5 soorten vlees ( biefstuk, varkenshaas,
kipfilet, varkensoester en hamburger. )
Champignons, paprika en ui.
2 soorten rauwkost, 3 soorten sauzen.
Stokbrood met kruidenboter.
Friet.

Keuze uit 2 salades : rundvlees / zalm / huzaar / of
een eiersalade
*Rauwkost
*diverse soorten vis
* stokbrood en kruidenboter
5 warme vlees gerechten te weten:
* kipfilet met ananas, rozijnen en kerriesaus
* varkenshaas in een champignonroomsaus
* saté met pindasaus
* mini schnitsels met citroen
* rollade in jus
* gebakken aardappelen en friet

€ 20,50 p.p.
incl. 45 minuten jeu de boules € 23,50

Menu 2
Ardennerham met meloen of
salade met gerookte zalm.
******
Groenten– of Drentse mosterdsoep.
******
Varkenshaas medaillons met champignonsaus
of
Kabeljauwhaasje met tomatensaus
******
Sorbet of Dame blanche

Vrij drinken met keuze uit:
* bier, wijn, fris, p.s.v., binnenlands
gedistilleerd (jenever, berenburg etc.), koffie,
thee
2 uur € 11.50 p.p.
3 uur € 14,50 p.p.

€ 27,50 p.p.
incl. 45 minuten jeu de boules € 30,50

45 minuten jeu de boules spelen.

Vrij drinken met keuze uit:
* bier, wijn, fris, p.s.v., binnenlands
gedistilleerd (jenever, berenburg etc.), koffie,
thee
3 uur € 14,50 p.p.
4 uur € 16,50 p.p.

KOUD EN WARMBUFFET

(vanaf 4 personen)

€ 23,50 p.p.
incl. 90 minuten jeu de boules € 26,50
* Sorbet of Dame blanche € 3,75 p.p.

Boulen met bittergarnituur
(Vanaf 2 personen)

Vrij drinken met keuze uit:
* bier, wijn, fris, p.s.v., binnenlands
gedistilleerd (jenever, berenburg etc.), koffie,
thee
3 uur € 14,50 p.p.
4 uur € 16,50 p.p.

Tijdens of na het spelen een lekker
bittergarnituur naar keuze
inclusief 2 drankjes
( fris, tapbier en huiswijn )
2 personen € 18,50 per persoon

vanaf 4 personen € 15,50 per persoon.

_

