Prijzen 2018
Consumpties:

Kop Koffie / Thee
Cake/koek
Heerlijke Zwiepse Bolus
Olderwetse Krente wegge
Gebak of taartenbuffet, v.a. 8 pers.
Glas Fris/bier v.a.
Glas Binnenlands gedistilleerd v.a.
Glas Buitenlands gedistilleerd v.a.
Glas Wijn

euro

1,90
0,60
1,00
1,50
2,00
2,00
2,10
2,50
2,50

ook hebben wij oud Hollandse spelletjes,
speeltuin, manege, zwembad & ballenbak

Activiteiten:

Klootschieten
Jeu de boules
Heksentocht
Boogschieten
Steppen (ca. 2 uur)
Kanovaren (ca. 2 uur)
Casino (blackjack en Roulette)
Spijkers met Koppen
Hollandse Avond
Man vs Vrouw
Sterrenjacht
Levend Ganzenbord
Cold Case Thriller

euro

1,50
1,50
vanaf 125,00
vanaf 15,00
vanaf 15,00
vanaf 10,00
vanaf 150,00
vanaf 210,00
vanaf 280,00
vanaf 280,00
vanaf 280,00
vanaf 280,00
vanaf 280,00

p.p.
p.p.
p.groep
p.p.
p.p.
p.p.
p.groep
p.groep
p.groep
p.groep
p.groep
p.groep
p.groep

Diverse overige activiteiten op aanvraag,
bv Huifkartochten, rit met de Bello,vaartocht met de Berkelzomp, etc etc

Met Mekare Etten:

vanaf 10 personen

Zoutjes en Nootjes
Hapjes (warm/koud)
Heksensoep (of soep naar keuze)
Ontbijt

Per garnituur
Per hapje
Heerlijke huisgemaakte soep
Koffie, thee, melk, diverse soorten broodjes, gekookt ei,
divers zoet en hartig beleg,

Koffietafel

zie boven + heerlijke salades, kop soep en rundvleeskroket.

15,00

Heksenhapjesbuffet

Diverse kleine broodjes, stokbrood, kruidenboter, rauwkosten
2 soorten salades, brie, kruidenkaas, Paté, filet americain,
visschotel, haring, warme beenham, gehaktballetjes en sauzen

15,00

Hapjesbuffet

Diverse salades, stokbrood en kruidenboter,
rauwkosten, sauzen, visschotel, haring, gevulde
eieren, drumsticks, saté en saus, spare-ribs en gehaktballetjes

16,00

Stamppotten buffet

Zuurkool, boerenkool, hutspot + spek, ribben,
worst en diverse zuren, en Hachee

vanaf 20 pers.

18,00

Barchems-buffet

Diverse salades, stokbrood en kruidenboter, rauwkosten
sauzen, visschotel, haring, gevulde eieren, saté en saus, beenham
spare-ribs, gehaktballetjes en Kip-stroganoff
vanaf 20 pers.

18,00

2 salades, 3 sauzen, stokbrood, kruidenboter, rauwkosten
karbonade, speklap, kipfilet, shaslick, hamburger, worst en satévlees

17,00

Barbecue

5,00
0,75
5,00
9,50

vanaf 20 pers.

Barbecue + Vis

zie boven + Garnalenspies & Zalm.
vanaf 20 pers.

Zwieps Buffet

Stokbrood, kruidenboter, diverse salades, diverse sauzen, rauwkosten,
Rijst & Goulash, kip roomsaus, bourgondische schotel, spareribs
holzfallersteak, stoofperen, groentes, krulfrieten en visschotel

20,00

24,00

vanaf 20 pers.

Koud/Warmbuffet

Diverse salades, stokbrood en kruidenboter, warme en koude sauzen
rauwkosten, visschotel, haring, gevulde eieren, schnitzels, biefstuk, kipfilet
varkenshaas, geb. champignon en uien, aardappels en warme groente

26,00

vanaf 20 pers.

Toetjesbuffet

Diverse ijssoorten, diverse puddingsoorten
Verse fruitsalade en slagroom
Voor de grote en kleine kinderen hebben we natuurlijk ook gewoon patatjes
Uiteraard kunnen we de buffetten aanpassen aan al uw wensen,
We horen deze graag!!

De koffie staat klaar, met vriendelijke groet, Wilco & Annemiek van Dijk

5,00

