Buffetten
Lunch buffet:
-

2 soorten soep (keuze uit tomaat, mosterd en groentesoep)
Salade Caprese, mozzarella, tomaat en basilicum
Diverse soorten luxe broodjes
Seranoham, Rollade, Gebraden gehakt, Beenham
Verse zalmschaal met dille en rucola
Jong belegen kaas, Mosterdkaas en brie
Kwekkeboom kroket
Gebakken omelet met groene kruiden
Koffie, thee, jus d’orange, wortelsap en bietensap
Vers fruit

Salade buffet:
-

€ 26,00 p.p.

Salade Caprese, mozzarella, tomaat en basilicum
Verse tonijnsalade
Rosevalaardappel salade met crème fraiche en bieslook
Carpaccio schaal met rucola, mosterddressing en oude kaas
Varkenshaas in satésaus
Gamba’s met knoflook en rode peper
Gehaktballetjes in zoet/zure saus
Bourgondische gebakken aardappelen met ui en spek
Frites
Rijst gevuld met verse groenten
Ambachtelijk brood met dips en diverse koude sauzen

Koud warm buffet Deluxe:
-

€ 16,50 p.p.

Huzarensalade, Rundvleessalade, Aardappelsalade
Stokbrood met kruidenboter
Spareribs zoet/pittig afgelakt
Gehaktballetjes in ketjapsaus
Kip in zoet/zure saus
Diverse koude sauzen

Koud warm buffet Hofsteenge:
-

€ 16,50 p.p.

Verse vissalade met zalm, haring, forel, garnalen en makreel
Vlees schaal met rollade, seranoham en gebraden gehakt
Pasta salade met mozzarella, zongedroogde tomaat en komkommer
Carpaccio schaal met rucola, mosterddressing en oude kaas
Biefstuk in stroganoffsaus
Varkenshaas in groene pestosaus
Zalm in wittewijnsaus
Bourgondisch gebakken aardappelen met ui en spek
Frites, rijst gevuld met verse groenten
Ambachtelijk brood met dips en diverse koude sauzen

€ 28,00 p.p.

Buffet Mediterrane:
-

Huisgemaakte Minestronesoep
Verse tonijnsalade
Carpaccioschaal met rucola, mosterddressing en pijnboompitjes
Feta salade met komkommer en zongedroogde tomaatjes
Mozzarella en pastrami salade
Verschillende soorten pizzapunten
Spaghetti bolognaise
Tagliatelle carbonara
Roomkaas, olijven, pesto, tapenade, tzatziki, kruidenboter
Focacciabrood en olijvenbrood

Voorgerecht bij buffet:
-

€ 6,50 p.p.

Diverse soorten ijs met vers fruit en slagroom
Luxe bavarois
IJstaarten
Chocolade
Diverse sauzen
Vuurwerk

Italiaanse ijskar
-

€ 23,50 p.p.

Wat is er nou leuker dan met een groep gezellige mensen aan tafel te kletsen en
tussendoor heerlijk te eten en drinken. U hoeft ons enkel aan te geven wat u wel en
niet lust of mag eten en wij zorgen voor een goed gevulde tafel.

Na het buffet genieten van een dessertbuffet:
-

€ 3,50 p.p.

Tomatensoep met rundvlees
Mosterdsoep met Drentse droge worst
Groentesoep met gehaktballetjes
Minestronesoep met pasta

Sharing Dinner
-

€ 19,00 p.p.

3 verschillende soorten ijs
Koekjes
Slagroom
Vuurwerk

€ 5,00 p.p.

Oma Hofsteenge’s Stamppot buffet:
-

Beenham in mosterdsaus
Gebakken speklappen
Echte Unox rookworst
Stamppot Boerenkool met gebakken spekjes (of stamppot andijvie)
Stamppot Zuurkool (eventueel met ananas)
Stamppot Hutspot (of stamppot snijbonen)
Diverse zuren met piccalilly

Stamppot dessert buffet:
-

€ 16,50 p.p.

€ 6,00 p.p.

Diverse winterse papsoorten en puddingen
Vers seizoen fruit

Barbecue arrangementen
Barbecue normaal:
-

Braadworst, hamburger XL, saté van fricandeau, procureursteak
Huzarensalade en rauwkostsalade
Diverse koude sauzen en warme sauzen en stokbrood met kruidenboter

Barbecue speciaal:
-

-

-

€ 18,50 p.p.

Hamburger XL, satéspies XL, spareribs, gambaspies met knoflook en peper en
papillotje van zalm met knoflook en verse kruiden
Toscaanse pastasalade, huzarensalade en feta salade met zongedroogde tomaatjes en
komkommer
Steakfrites met mayonaise
Ambachtelijk brood met kruidenboter, tapenade, tzatziki en olijven
Koude en warme sauzen

Barbecue deluxe:
-

€ 17,50 p.p.

Braadworst, hamburger XL, biefstuk, spareribs en kipspies royale
Huzarensalade, Toscaanse pastasalade en salade Caprese met tomaat, mozzarella en
basilicum
Stokbrood met kruidenboter, tapenade en olijven
Koude en warme sauzen

Barbecue XXL:
-

€ 15,00 p.p.

€ 19,50 p.p.

Provençaalse lamskotelet, gambaspies met knoflook en peper, hamburger XXL,
biefstuk en satéspies XL
Rosevalaardappelsalade met bieslook en crème fraiche
Griekse salade met komkommer, tomaat en olijven
Carpaccio schaal met mosterddressing, pijnboompitten en rucola
Ambachtelijk brood met kruidenboter, tapenade, tzatziki en olijven
Koude en warme sauzen

Kegelzaal arrangementen
Kegelarrangement nr.1:
-

2 x koffie of thee met noten koek of roomboter caké
2 x koude bittergarnituur en 1 x warme bittergarnituur

Kegelarrangement nr.2:
-

€ 21,50 p.p.

2 x koffie of thee met noten koek of roomboter caké
Braadworst, hamburger XL, biefstuk, spareribs en kipspies royale,
huzarensalade, Toscaanse pastasalade en salade Caprese met tomaat, mozzarella en
basilicum, stokbrood met kruidenboter, tapenade en olijven, koude en warme sauzen

Kegelarrangement nr.8:
-

€ 19,50 p.p.

2 x koffie of thee met luxe gesorteerd gebak
Barbecue bestaande uit; Braadworst, hamburger XL, saté van fricandeau,
procureursteak, huzarensalade en rauwkostsalade, diverse koude sauzen,
warme sauzen en stokbrood met kruidenboter

Kegelarrangement nr.7:
-

€ 18,00 p.p.

2 x koffie of thee met noten koek of roomboter caké
Barbecue bestaande uit; Braadworst, hamburger XL, saté van fricandeau,
procureursteak, huzarensalade en rauwkostsalade, diverse koude sauzen,
warme sauzen en stokbrood met kruidenboter

Kegelarrangement nr.6:
-

€ 11,50 p.p.

2 x koffie of thee met luxe gesorteerd gebak
4 x koude bittergarnituur en 2 x warme bittergarnituur

Kegelarrangement nr.5:
-

€ 10,50 p.p.

2 x koffie of thee met noten koek of roomboter caké
4 x koude bittergarnituur en 2 x warme bittergarnituur

Kegelarrangement nr.4:
-

€ 10,00 p.p.

2 x koffie of thee met luxe gesorteerd gebak
2 x koude bittergarnituur en 1 x warme bittergarnituur

Kegelarrangement nr.3:
-

€ 9,00 p.p.

€ 23,00 p.p.

2 x koffie of thee met noten koek of roomboter caké
Braadworst, hamburger XL, biefstuk, spareribs en kipspies royale,
huzarensalade, Toscaanse pastasalade en salade Caprese met tomaat, mozzarella en
basilicum, stokbrood met kruidenboter, tapenade en olijven, koude en warme sauzen

Onze kegel arrangementen combineren met
een van onze heerlijke buffetten?
Geen enkel probleem neem contact met ons op voor de mogelijkheden.
Kinderfeestje in de kegelzaal:
-

2 uur kegelen
Glaasje frisdrank en een bordje patat met mayonaise
Eventueel met een snack extra tegen een meer prijs van € 1,50 p.p.
(kroket, frikandel of kipnuggets)

€ 6,00 p.p.

Straatgolfarrangementen of café quiz
Straatgolf of café quiz Hapje en Drankje:
-

Ontvangst met 2 x koffie of thee met noten koek of roomboter cake
Straatgolf met een gevulde bolderkar/café quiz
3 x bittergarnituur
2 x consumptie

Straatgolf of café quiz met Salade buffet:
-

€ 20,00 p.p.

Ontvangst met 2 x koffie of thee met noten koek of roomboter cake
Straatgolf met een gevulde bolderkar/café quiz
Huzarensalade, Rundvleessalade, Aardappelsalade
Stokbrood met kruidenboter
Spare-ribs zoet/pittig afgelakt
Gehaktballetjes in ketjapsaus
Kip in zoet/zure saus
Diverse koude sauzen
2 x consumptie

Straatgolf of café quiz met Barbecue:
-

€ 11,00 p.p.

€ 20,00 p.p.

Ontvangst met 2 x koffie of thee met noten koek of roomboter cake
Straatgolf met een gevulde bolderkar/café quiz
Braadworst, hamburger XL, saté van fricandeau, procureursteak
Huzarensalade en rauwkostsalade
Diverse koude sauzen en warme sauzen en stokbrood met kruidenboter
2 x consumptie

Wilt u ons straatgolf of café quiz arrangement met een andere barbecue of buffet combineren?
Geen probleem neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden.
U kunt eventueel ook kiezen voor klootschieten in plaats van straatgolf als buitenactiviteit.
Café Quiz:
-

Onze café quiz is een interactieve quiz vol verrassingen. Elk team krijgt een
afstandsbediening met 4 keuze knopjes. Aan de hand van filmpjes, geluidsfragmenten,
vragen over vroeger en nu doorloopt u de quizzen deze avond. Dit is prima te
combineren met een buffet, barbecue of bittergarnituur met drankjes. Mocht u hier
meer vragen over hebben of een demo willen zien neem dan gerust contact met ons
op.

Broodmaaltijden:
Broodmaaltijd nr.1:
-

Kopje groentesoep
Diverse soorten luxe brood
Kwekkeboom kroket
Diverse soorten kaas, vleeswaren en zoet beleg
2 x koffie, thee, melk of karnemelk

Broodmaaltijd nr.2:
-

€ 13,50 p.p.

Kopje groentesoep
Diverse soorten luxe brood
Kwekkeboom kroket
Diverse soorten kaas, vleeswaren en zoet beleg
Verse salade met tal van verse groenten
2 x koffie, thee, melk of karnemelk

High Tea:
-

€ 11,50 p.p.

€ 17,50 p.p.

Pompoensoep en courgettesoep
Diverse belegde sandwiches en gevulde wraps met zalm, carpaccio, parmaham en kaas
Scones met jam en room
Brownies
Quiche
Roomgebakjes en bonbons
Koffie, thee en verse sappen

Diner arrangementen:
Diner nr.1:
(3 gangen keuze menu)
-

Kop groentesoep of mosterdsoep
Schnitzel met jägersaus of kabeljauwfilet met remouladesaus
Op tafel geserveerd 2 soorten groenten, gebakken aardappelen en frites
Vanille-ijs met warme chocoladesaus of vanille-ijs met vers fruit

Diner nr.2:
(3 gangen keuze menu)
-

€ 23,50 p.p.

€ 25,50 p.p.

Kop groentesoep of mosterdsoep
Varkenshaas met champignonroomsaus, entrecote pepersaus of zalm met citroenboter
Op tafel geserveerd 2 soorten groenten, gebakken aardappelen en frites
Vanille-ijs met warme chocoladesaus of vanille-ijs met vers fruit

U kunt ook kiezen voor een ander voorgerecht of nagerecht voor een meerprijs van € 2,50 p.p.
-

Carpaccio met rucola, pijnboompitjes en mosterddressing
Salade met gerookte zalm en citroen dressing
Coupe Hofsteenge appeltaartijs met geflambeerde appel
Tiramisu met chocoladesaus en slagroom
Tevens kunt u een keuze maken uit onze uitstekende a la carte kaart.

Feestavond arrangementen / bruiloft arrangementen:
Prijzen zijn inclusief bediening, zaalhuur en eventueel receptieboek.
Receptie arrangement:
(prijs is gebaseerd op een tijdsduur van 3 uur)
-

2 x koffie of thee met luxe gesorteerd gebak
2 x koud bittergarnituur en 1 x warm bittergarnituur
± 4 consumpties p.p.

Feestavond / Bruiloft arrangement nr.1:
-

-

-

€ 26,50 p.p.

Ontvangst met Prosecco of een drankje naar keuze
4 uur onbeperkt drinken keuze uit; wijn, bier, fris binnen en buitenlandsgedistilleerd
Zeer uitgebreid hapjes buffet achter in de zaal met diverse luxe warme en koude
hapjes zowel vis als vlees en stokbrood met verschillende dipjes
Afsluiting koffie of thee met een zak patat

Tevens keus uit:
-

€ 25,50 p.p.

Ontvangst met koffie of thee en luxe gesorteerd gebak
4 uur onbeperkt drinken keuze uit; wijn, bier, fris binnen en buitenlandsgedistilleerd
Zeer uitgebreid hapjes buffet achter in de zaal met diverse luxe warme en koude
hapjes zowel vis als vlees en stokbrood met verschillende dipjes
Afsluiting koffie of thee met een bonbon

Feestavond / Bruiloft arrangement nr4:
-

€ 22,50 p.p.

Ontvangst met koffie of thee en luxe gesorteerd gebak
4 uur onbeperkt drinken keuze uit; wijn, bier, fris binnen en buitenlandsgedistilleerd
3 x koude bittergarnituur en 3 x warme bittergarnituur
Afsluiting met koffie of thee en een broodje

Feestavond / Bruiloft arrangement nr.3:
-

€ 21,00 p.p.

Ontvangst met een drankje naar keuze
4 uur onbeperkt drinken keuze uit; wijn, bier, fris binnen en buitenlandsgedistilleerd
2 x koude bittergarnituur en 2 x warme bittergarnituur
Afsluiting met een kopje koffie of thee

Feestavond / Bruiloft arrangement nr.2:
-

€ 17,50 p.p.

Afsluiting met een broodje shoarma
Afsluiting met een broodje hamburger
Afsluiting met een broodje frikandel of kroket
Laat u zaal versieren door ons met ballonnen en slingers etc.
Een rode loper bij de deur
Ballonnenboog
Bloemen in diverse door u gekozen kleuren

Vergaderarrangementen:
Vergaderarrangement populair:
-

Onbeperkt koffie/thee
Ontvangst met koek/caké
Water en mintjes
Gebruik WIFI
Geluid (microfoon, spreekgestoelte etc.)
Zaalhuur

Vergaderarrangement met lunch:
-

€ 22,50 p.p.

Onbeperkt koffie/thee op tafel of bar
Ontvangst met koek/cake
Water en mintjes op tafel of bar
Gebruik WIFI
Zaalhuur
Geluid (microfoon, spreekgestoelte etc.)
Uitgebreide lunch met de keuze uit twee soorten soep, luxe belegde broodjes en een
glas melk, karnemelk of jus d’orange

Vergaderarrangement met luxe lunch:
-

€ 10,00 p.p.

€ 24,50 p.p.

Onbeperkt koffie/thee
Ontvangst met koek/caké
Gebruik WIFI
Water en mintjes
Geluid (microfoon, spreekgestoelte etc.)
Zaalhuur
Uitgebreid lunchbuffet met 2 soorten soep (keuze uit tomaat, mosterd en groentesoep)
Salade Caprese, mozzarella, tomaat en basilicum
Diverse soorten luxe broodjes
Seranoham, Rollade, Gebraden gehakt, Beenham
Jong belegen kaas, Mosterdkaas en brie
Kwekkeboom kroket
Gebakken omelet met groene kruiden
Koffie, thee, jus d’orange, wortelsap en bietensap
Vers fruit

Vergaderarrangement met diner:
-

€ 35,00 p.p.

Onbeperkt koffie/thee
Ontvangst met koek/caké
Water en mintjes
Gebruik WIFI
Geluid (microfoon, spreekgestoelte etc.)
Zaalhuur
Diner keuze menu bestaande uit; kop groentesoep of mosterdsoep
Varkenshaas met champignonroomsaus, entrecote pepersaus of zalm met citroenboter
Op tafel geserveerd 2 soorten groenten, gebakken aardappelen en frites
Vanille-ijs met warme chocoladesaus of vanille-ijs met vers fruit

U kunt ook kiezen voor een ander voorgerecht of nagerecht voor een meerprijs van € 2,50 p.p.
-

Carpaccio met rucola, pijnboompitjes en mosterddressing
Salade met gerookte zalm en citroen dressing
Coupe Hofsteenge appeltaartijs met geflambeerde appel
Tiramisu met chocoladesaus en slagroom
Tevens kunt u een keuze maken uit onze uitstekende a la carte kaart.

Vergaderarrangement met uitgebreid luxe buffet:
-

€ 33,50 p.p.

Onbeperkt koffie/thee
Ontvangst met koek/caké
Water en mintjes
Gebruik WIFI
Geluid (microfoon, spreekgestoelte etc.)
Zaalhuur
Uitgebreid luxe buffet bestaande uit; verse vissalade met zalm, haring, forel, garnalen
en makreel
Vlees schaal met rollade, seranoham en gebraden gehakt
Pasta salade met mozzarella, zongedroogde tomaat en komkommer
Carpaccio schaal met rucola, mosterddressing en oude kaas
Biefstuk in stroganoffsaus
Varkenshaas in groene pestosaus
Zalm in wittewijnsaus
Bourgondisch gebakken aardappelen met ui en spek
Frites en rijs gevuld met verse groenten
Ambachtelijk brood met dips en diverse koude sauzen

Extra benodigdheden voor u vergadering? Geen probleem:
-

Beamer met projectiescherm
Flip-over
Gratis ruime parkeergelegenheid
Genoemde prijzen zijn per persoon en inclusief zaalhuur.
Een dagdeel is van 08:00 - 12:00 uur / 13:00 - 17:00 uur / 19:00 - 23:00 uur

