
                                                                
 
 

                                                     Cateringmogelijkheden buitenplechtigheid 
 

Alle producten op onze catering- en arrangementenlijst kunnen wij ook 
buiten serveren. De manier van presenteren wordt zoveel mogelijk 
aangepast aan de sfeer die we bij een buitenplechtigheid willen creëren. 
Naast onze standaard producten en assortimenten is het bij een 
buitenplechtigheid ook mogelijk om te kiezen uit één van onderstaande 
mogelijkheden.  

 
DRANKEN 

   
Arrangementen (prijs per persoon) 
   
Arrangement koffie/thee/ranja op tafel of afhalen bij het 
horecahuisje 

 € 4,90 

Arrangement dranken (bier, fris, wijn)  afhalen bij het huisje  € 8,75 
Arrangement dranken i.c.m. ijsbuckets op tafel  € 9,75  
   

• Drankarrangementen zijn op basis van 1 uur. De kosten voor de dranken die buiten dit arrangement 
worden genuttigd berekenen wij op basis van nacalculatie. Liever een arrangement voor langer dan een 
uur? Neem contact op, wij maken graag een voorstel op maat.  

• Alle warme dranken worden geserveerd in milieuvriendelijke disposables. 

• Alle frisdranken, bieren en wijnen worden geserveerd in passend glaswerk.  
   
   

LEKKERNIJEN VOOR BUITEN 
   
Diverse soorten warme snacks (prijs per stuk) 
   
Uw gasten kunnen een lekkere snack afhalen bij het huisje. Hiervoor bieden wij de volgende mogelijkheden: 
   
Diverse gefrituurde snacks ( frikandel, kroket e.d.), prijs vanaf  € 2,50 
Broodje hamburger    € 5,75 
Broodje Hotdog/braadworst (met keuze uit augurk en gebakken 
uitjes) 

 € 5,75 

Gehaktbal  € 4,85 
Broodje beenham  € 4,50 
   

• Tip: voor een extra informele sfeer is het ook leuk om de snacks te combineren met het drankenarrangement 
‘ijsbuckets op tafel’. 

• Voor groepen boven de 30 personen kunnen wij ook een foodtruck of snackwagen inhuren. Hiervoor maken wij 
voor u graag een voorstel op maat. 

 
IJsjes   
   
Voor kinderen is er altijd een waterijsje op voorraad maar op bestelling kunnen we ook bolletjes ijs 
scheppen. Hiervoor kunnen we bijvoorbeeld ijs van de lokale ijsboer regelen. 
   
Waterijsjes, per stuk  € 1,20 
Schepijs, per bol  € 1,90 
   



                                                                
 
 

PICKNICKMANDEN 
 
Voor bij de borrel, lunch of als high tea hebben we leuke, sfeervolle en vooral lekker gevulde 
picknickmanden. Op deze manier kunnen uw gasten pakken wat ze lekker vinden, er is voor iedereen wel 
wat. Ongedwongen, met elkaar, midden in de natuur.  
   
Tapasmand (voor 9-12 personen)  € 100,00 
Inhoud:   

• toast, stokbrood en dippers 

• dipgroente met hummus 

• kipspiesjes met chilisaus 

• wraps met kip en zalm 

• gehaktballetjes 

• olijven 

• fruit (gesneden en eetklaar) 

• kaas en harde worst 

• diverse smeersels zoals knoflooksaus, bruschetta en 
heks'nkaas 

• 1 liter jus d’ orange 

• 1 liter appelsap (troebel) 
 

 

 
 
 
 

   
Lunchmand met lokale producten (9-12 personen)  € 110,00 
Inhoud:   

• diverse zachte en harde broodjes 

• Twentsche krentenwegge 

• Bolletje ontbijtkoek 

• cupjes boter en roomboter 

• handfruit 

• beleg: Twentsche bunkerkaas en vleeswaren 

• Twentsche eiersalade 

• Twentsche kipsalade 

• Twentsche heks'nkaas 

• Jam uit de streek 

• 1 liter jus d’ orange 

• 1 liter appelsap (troebel) 

  
 

 
 

 
Alle producten zijn apart verpakt. U kunt zelf uw eigen broodjes afmaken met deze heerlijke en zorgvuldig 
uitgekozen ingrediënten uit deze streek.   
 
Picknick high tea mand (9-12 personen)  € 110,00 
Inhoud:   

• diverse soorten wraps 

• petit fours 

• brownies 

• boterkoek 

• muffins 

• sandwiches met diverse soorten beleg 

• 1 liter ice tea  

• 1 liter sap 

 

 
 


