
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dwarsgracht  
 

 

........... de best bewaarde verrassing! 

  



 

 
 
 
 

Alles wat U van Giethoorn verwacht vindt U ook in Dwarsgracht en 
bovendien rust, ruimte en in het seizoen juist gezellige drukte. 

 
Café Restaurant “De Otterskooi”, gelegen aan het eind van de 
dorpsgracht, beschikt over meerdere intieme eetzalen, een 
gezellige bar en een groot terras aan de waterkant. 

 
Ook kan“De Otterskooi” dienen als vertrek- en aankomstpunt voor 
uw uitstapjes. Ruime parkeerplaats aanwezig. 

 
Kortom, er is een veel mogelijk. Ook gaan wij zeer zorgvuldig om 
met uw voedselallergie – voedsel intolerantie. Kruisbesmeting van 
allergenen is in onze keuken nooit 100% uit te sluiten. 

 
In deze informatiemap zijn deze uitgebreid toegelicht. Mocht iets 
niet duidelijk zijn, vraag het ons of kom vrijblijvend even langs. 
 

Wij en onze medewerkers willen er graag aan bijdragen dat uw 
activiteit tot u volle tevredenheid wordt uitgevoerd. 

 
 
Familie Vos, 
 
Dwarsgracht 54 
 
Tel:  0521 – 361474 
Fax:  0521 – 361715 
 
Info@Otterskooi.nl 
www.otterskooi.nl  



 

Barbecue-party 
voor groepen vanaf 20 personen 

   
 Barbecue Otterskooi  

  
verrassende barbecue met: 
 

 

 Vlees  
 saté, runderhamburger, worstje, speklap,, kipfilet, gem. karbonade 
 

 

 Geserveerd met 

frites, diverse rauwkostsalades, stokbrood, kruidenboter, koude- en warme 
sauzen 

 

 

 € 19,50 pp  

   
 Barbecue Otterskooi Royal 
 

 

 uitgebreide barbecue met: 
 

 

 Vlees  
 biefstuk, sjasliek, runderhamburger, entrecote, saté 

  
 

 Geserveerd met  
 frites, huzarensalade, diverse rauwkostsalades, stokbrood, kruidenboter, 

koude- en warme sauzen 
€ 22,50 pp 

 

   
   
 Barbecue Beulake Royal  

  
overheerlijke barbecue met: 
 

 

 Vlees en Vis  
 entrecote, sjasliek, saté, runderhamburger,  varkenshaasje, garnalenspies 

 

 

 Geserveerd met  
 frites, zalm-, huzaren-, en diverse rauwkostsalades, stokbrood, 
kruidenboter, koude- en warme sauzen 

€ 24,50 pp 

 

 
Eventueel met als een dessert:  

……een heerlijke coupe ijs met verse vruchten                     €  4,00 pp 

……of een ijsbuffet                    €  6,00 pp 



 

Buffetten 
voor groepen vanaf 25 personen 

 

   
 Scharrel buffet  

 verrassend buffet met: 
 

 

 Het koude gedeelte  
 gerookte zalm 
 

 

 Het warme gedeelte  
 stoverij van vis, beenham met honingmosterdsaus, shoarma, spare-ribs en 

gehaktballetjes in satésaus 

 

   
 Geserveerd met 

frites, huzaren-, eier- en rauwkostsalade 
 

 € 18,75 pp  

   
 Dwarsgracht buffet  

 uitgebreid buffet met: vooraf soep op buffet 
 

 

 Het koude gedeelte  
 zoute haring, gerookte forel, ardennerham met meloen, 
 
Het warme gedeelte 

grote garnalen, spare-ribs, gehaktballetjes in satésaus, gemarineerde 

kipvleugels, varkensfilet met pepersaus 
 

 

 Geserveerd met  
 groente- en aardappelgarnituur, huzaren-, eier- en rauwkostsalade 
 

€ 22,75 pp 

 

   
 Otterskooi buffet  

 Overheerlijk buffet met: vooraf soep op buffet 

 

 

 Het koude gedeelte  
 zoute haring, gerookte forel, huisgemarineerde zalm, ardennerham met 
meloen, gerookte kipfilet en roompaté 
 
Het warme gedeelte 

Zalm in dille saus, gebakken snoekbaars, gesneden ossenhaas met 
stroganoff, beenham met honingmosterdsaus, kip met kerrie 
 

   Met als dessert een heerlijk ijsbuffet 
 

 

 Geserveerd met  
 groente- en aardappelgarnituur, nasi,  huzaren-, eier- en rauwkostsalade 
 

€ 29,75 pp 

 



 

Menu-suggesties 
voor groepen vanaf 20 personen 
 

   
 Keuze menu  

   
 Voorgerechten  
 romige champignonsoep of gebonden tomatensoep of groentesoep of 
garnalencocktail 
 

 

 Hoofdgerechten  
 varkenshaas of gebakken snoekbaars of wiener schnitzel of hollandse 

biefstuk 
 
Nagerechten 

 

 sorbet of dame blanche 
 

 

 Geserveerd met 

uitgebreid garnituur van groenten en aardappelvariëteiten 
 

 € 27,50 pp  

   

 Menu  

   
 Voorgerecht  
 groentesoep geserveerde met stokbrood en kruidenboter 
 

Hoofdgerecht 

wiener schnitzel met champignonroomsaus 
 
Nagerecht 

vanille roomijs met verse vruchten en slagroom 

 

 

 Geserveerd met  
 uitgebreid garnituur van groenten en aardappelvariëteiten  

€ 17,50 pp 
 

   

 Onbeperkt tafelen  

   
 Voorgerecht  
 groentesoep geserveerde met stokbrood en kruidenboter 
 
Hoofdgerecht 

keuze uit kip/varkenshaas/vistrio/ossenhaas/spareribs 
 
Nagerecht 

vanille roomijs met verse vruchten en slagroom 

 

 

 Geserveerd met  
 uitgebreid garnituur van groenten en aardappelvariëteiten  

€ 24,50 pp 
 



 

Lunch  
voor groepen vanaf 20 personen 
 

   
 Koffietafel Dwarsgracht  

  
Koffietafel bestaande uit: 

 

   
 bruin-, wit-, krentenbrood,  witte- en bruine bollen, beschuit en crackers  
 diverse vleeswaren, kaas en zoetbeleg 
 
Geserveerd met 

koffie, thee of melk naar keuze 
 

Uit te breiden met: 
... een kop soep  € 1,50 pp 

 ... een kroket        € 1,50 pp 

 

 € 9,50 pp  

   
 Luxe broodbuffet  

   

 Voorgerecht  
 groentesoep geserveerde met stokbrood en kruidenboter op buffet 
 
diverse harde en zachte broodjes, huzarensalade, diverse vleeswaren en 
kaassoorten en warme beenham 

 

 

 Geserveerd met 

koffie, thee of melk naar keuze ook melk en jus op buffet 
€ 15,75 pp 

 

 
 

Activiteiten 

 

  
 Rondvaart Dwarsgracht incl. merentocht vanaf 10 personen € 6,00 pp,  
                                                                         vanaf 20 personen € 5,00 pp  

 Wij varen met overdekte boten.  Tochten naar Giethoorn of Blokzijl 

zijn in overleg ook mogelijk.  

 

Uit te breiden met 
….. bezoek museum Histo Mobiel € 5,00  
….. bezoek Palingrokerij € 9,50 (incl. consumptie en hapje)  
….. bezoek Eendenkooi  
 

 Fluisterboten € 15,00 per uur € 65,00 de hele dag max.6 personen 
 Kano’s € 7,50 per uur of € 17,50 de hele dag 
 Fietsen € 7,50 de hele dag 
  



 

Arrangementen 
voor groepen vanaf 20 personen 
 

   
 Dwarsgracht is Anders  

   
 varen - lunch – fietsen - barbecue 

 
� ontvangst bij de Otterskooi met koffie en appelgebak 

 
� rondvaart door het schitterende natuurgebied de Wieden 

 
� u kunt genieten van onze koffietafel met een kroket 

 
� nu even de benen strekken, dus op de fiets naar het Giethoorn 

 
� genoeg gefietst snel weer naar de Otterskooi voor een drankje 

 
� gezellig met een drankje bijpraten in een rustieke omgeving 

 
� wij serveren een Barbecue Otterskooi 

 

 € 45,00 pp  

   
 Klootschieten naar Histo Mobiel  

   
 varen - lunch - museum - diner 

 
� ontvangst bij de Otterskooi met koffie en appelgebak 

 
� rondvaart door het schitterende natuurgebied de Wieden 

 
� u kunt genieten van onze koffietafel met een kroket 

 
� klootschieten, richting museum Histo Mobiel 

 
� bezoek museum Histo Mobiel en een drankje 

 
� klootschieten, richting Otterskooi hierna met een drankje (2x) bijpraten 

 
� wij serveren in café restaurant ons Menu Otterskooi. 

 

 € 45,50 pp  

 

 
Natuurlijk kan het programma, de duur van het arrangement aangepast worden 
aan uw specifieke wensen en/of eisen. Wij gaan er samen met u een 
onvergetelijke dag van maken. 
 



 

Bruiloften en Partijen 
voor groepen vanaf 20 personen 
 

   
 Receptie  

   
 Tijdsduur 2 uur  
   
 � Koffie met gesorteerd gebak  
  

� Consumpties (3x) 

 
� Bittergarnituur (2x koud en 1x warm) 

 

 € 14,50 pp  

   
 Bruiloft  

   
 Tijdsduur 4 uur  
  

� Koffie met gesorteerd gebak 
 

  
� Onbeperkt drinken 

 
� Bittergarnituur (5x koude/warme hapjes) 

 

 

 � Koffie 

€ 24,75 pp 

 

   
 Bruiloft +  

   

 Tijdsduur 4 uur  
  

� Koffie met gesorteerd gebak 
 

  
� Onbeperkt drinken 

 
� Bittergarnituurbuffet (koude/warme hapjes en salades) 

 

 

 � Koffie met broodje beenham 

€ 29,50 pp 
 

 

 
Natuurlijk kan het programma, de duur van het feest aangepast worden aan uw 
specifieke wensen en/of eisen. Wij gaan er samen met u een onvergetelijke dag 
van maken. 

 

 
 


