
 

Barbecue party 

Barbecue Dwarsgracht       €17,50 

-saté stokje(2x) 

-hamburger 

-worstje  

-karbonade 

-Hamlap 

De barbecue wordt geserveerd: 

Diverse soorten rauwkostsalade koude/warme sauzen friet en stokbrood 

Kruidenboter. 

 

 

 

Barbecue Otterskooi       €19,50 

-saté stokje 

-hamburger 

-worstje  

-speklap 

-karbonade 

De barbecue wordt geserveerd: 

Huzarensalade, diverse soorten rauwkostsalade koude/warme sauzen friet en 

stokbrood Kruidenboter. 

 



 

 

Barbecue De Wieden        €23,50 

-Biefstuk 

-Entrecote 

-Saté stokje 

-Sjasliek 

De barbecue wordt geserveerd: 

Huzarensalade, Pastasalade, diverse rauwkostsalade, koude/warme sauzen, 

Aardappelgratin en stokbrood Kruidenboter 

 

Barbecue Giethoorn       €28,75 

-varkenshaasje 

-Biefstuk 

-Sjasliek 

-Gamba’s 

-Zalm 

 De barbecue wordt geserveerd: 

Huzarensalade, Eiersalade, Pastasalade, diverse rauwkostsalade, 

koude/warme sauzen, Aardappelgratin, Friet en stokbrood Kruidenboter 

 

Barbecue is mogelijk om uit te bereiden met verschillende mogelijkheden, Voor 

vegetarische gerechten hebben we ook mogelijkheden  

vraag naar de opties.  

 



 
 Keuzemenu 1         € 24,50 

Voorgerechten: 

Tomatensoep, Groentesoep of mosterdsoep 

Hoofgerechten: 

Schnitzel, Varkenshaas of Duitse Biefstuk 

Nagerecht: 

Sorbet (Verse vruchten met vanille ijs slagroom)  

Keuzemenu 2         € 36,95 

Voorgerechten: 

Serrano ham met meloen, Garnalencocktail, tomatensoep, champignonsoep of 

mosterdsoep. 

Hoofgerechten: 

Varkenshaas, Tournedos, Snoekbaars of Zalm 

Nagerecht: 

Boerenjongens, Sorbet of Dame Blanche 

Pannenfestival  menu vanaf 4 personen     € 27,50 

Voorgerecht: 

Tomatensoep 

Hoofdgerecht: 

Varkenshaas met champignonroomsaus, kip met kerrie saus, ossenhaas met 

stroganoffsaus. Stoverij van vis. ( onbeperkt ) 

Nagerecht: 

Verse vruchten met vanille ijs en slagroom. 

Alle voorgerechten worden geserveerd met stokbrood en kruidenboter, 

Hoofdgerechten worden geserveerd met diverse aardappelen, koude en warme 

groentes 



 
 

Broodbuffet                                                 €12,50 

- Diverse broodsoorten 

- Beschuit en crackers 

- zoetwaren 

- 2 soorten kaas 

- 3 soorten vleeswaren  

- Groentesoep( eventueel andere soep keuze) 

- Kroket 

- Inclusief koffie en thee 

 

 

Broodbuffet de Luxe        €15,25 

- Diverse broodsoorten 

- Diverse harde Bolletjes 

- Beschuit en crackers 

- zoetwaren 

- 2 soorten kaas 

- 3 soorten vleeswaren  

- Groentesoep( eventueel andere soep keuze) 

- Warme beenham en kroket 

- Inclusief koffie, thee, melk, jus,  

 

12 uurtje           €8,75 

- Kopje groentesoep 

- Kroket brood 

- Broodje kaas met ei 

 



 

Koud en warm Buffeten 

Scharrelbuffet       €19,75 

 

Koude gedeelte     warme gedeelte 

- Huzarensalade    - Balletjes in saté Saus 

- Eiersalade      - sparé ribs 

- Zoute haring    - Kip met Kerrie saus 

- Gerookte Makreel    - Varkenshaas champignonroomsaus 

- Seranno ham met meloen  - Stoverij van Vis 

Geserveerd met stokbrood kruidenboter, aardappelschotel, nasi en 

Verse Groente 

 

Dwarsgracht Buffet     €24,75 

 

Keuze soep op buffet  

 

Koude gedeelte    warme gedeelte 

- Pastásalade      - Gebakken snoekbaars 

- zalmsalade     - Gamba’s 

- Rundvleessalade    - kipvleugels 

- Zoute haring    - Stoofvlees 

- Gerookte zalm, forel   - Varkenshaas saté 

- Seranno ham met meloen   

 

Geserveerd met stokbrood kruidenboter, aardappelschotel, nasi 

en Verse Groente 



 

Otterskooi Buffet      €34,75 

 

Keuze uit 2 soorten soep op Buffet 

 

Koude gedeelte    warme gedeelte 

- rundvleessalade     - Ossenhaas Stroganoff 

- zalmsalade     - Beenham 

- pastasalade     - Gebakken snoekbaars en zalm 

- Zoute haring    - Kip met Kerrie saus 

- Gerookte zalm en paling  - Varkenshaas champignonroomsaus 

- Seranno ham met meloen 

- Roompaté    

 

Geserveerd met stokbrood kruidenboter, aardappelschotel, nasi 

en Verse Groente 

 

Met als dessert overheerlijk ijsbuffet met diverse soorten ijs en pudding 

 

Uit te bereiden met  

- Kop soep 

- Keuze soep 

- IJs buffet 

- Coupé ijs  

Alle buffetten zijn aan te passen naar eigen wens 

 


