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Beste gasten van ons Hotel & Eethuys,Beste gasten van ons Hotel & Eethuys,

Wij hebben voor u een arrangementenboekje samengesteld. Hierin vindt u onze 
buffetten, vergaderarrangementen, feestelijke avonden en hapjesarrangementen. 
In overleg kunnen wij de buffetten en arrangementen naar wens aanpassen. 
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of het maken van een afspraak.

INHOUDSOPGAVE
Drankenarrangementen blz. 3
Hapjes arrangementen  blz.   4 - 5
Vergaderarrangementen  blz. 6
Buffetten  blz.   7 - 15

BUFFETTEN
Onze buffetten zijn mogelijk vanaf 20 personen. Mochten er toch minder dan 20 personen komen, 
dan zijn wij genoodzaakt de prijs aan te passen. 

VERGADERARRANGEMENTEN
De prijzen van onze vergaderarrangement zijn vanaf 15 personen. Voor een kleiner gezelschap 
hanteren wij andere prijzen. Neem gerust contact met ons op, dan kunnen wij u een passend 
voorstel aanbieden.
Alle prijzen zijn incl. btw en onder voorbehoud van prijswijzigingen.



Kinderen:
t/m 3 jaar gratis
4 – 12 jaar 50% korting

Pakket bestaat uit:
koffie/thee, frisdranken, bieren van de tap, Radlers,  
0.0 bieren, huyswijnen en binnenlands gedistilleerd 

2 uur 13.95 p.p.
3 uur  18.50 p.p.
4 uur 20.95 p.p.
5 uur 24.00 p.p.
6 uur 27.50 p.p.

Additioneel:
buitenlands gedistilleerd 
1 euro meerprijs per persoon, per uur
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Drankenpakket

Binnenland 
gedistilleerd:

Vieux, Jenevers,
Beerenburg, Corenwijn,

Citroen brandewijn,
Jägermeister 

Buitenlands
gedistilleerd:

Rum, Vodka, Gin,
Passoa, Malibu



Hapjespakket

Arrangement   4.50 p.p.
- nootjes
- 1 x kaas / worst
- 2 x bittergarnituur
-  1 x gehaktballetjes 

(met satésaus)

Arrangement   6.95 p.p.
- nootjes, olijven en zoutjes
- 1 x luxe koude hapjes
- 2 x bittergarnituur
-  1 x satéstokje 

(met satésaus en stukje stokbrood)

2 UUR

Arrangement   5.50 p.p.
- nootjes
- 2 x kaas / worst
- 2 x bittergarnituur
-  1 x gehaktballetje 

(met satésaus)

Arrangement   7.95 p.p.
- nootjes, olijven en zoutjes
- 2 x luxe koude hapjes
- 2 x bittergarnituur
-  1 x satéstokje 

(met satésaus en stukje stokbrood)

3 UUR

Om mee te beginnen:
-  nootjes, zoutjes 

en chips 1.50 p.p.  
-  nootjes, zoutjes 

en olijven 1.75 p.p
- petitfour 2.40 p.p.
- gesorteerd gebak 2.95 p.p.
-  normale- en 

chocoladesoesjes 1.50 p.p.
-  combinatie van: 

soesjes, petitfour, 
bonbons en muffins 2.50 p.p.

Om mee te eindigen:
- puntzak friet + mayo 2.95 p.p.
- saucijzenbroodje 2.50 p.p.
-  mini broodje kroket 

of frikandel 2.50 p.p
-  mini satéstokje met 

satésaus en stokbrood 2.50 p.p.
-  broodje knakworst met 

ketchup en mosterd 2.95 p.p.
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Hapjes en Dranken arrangement

Arrangement 1  27.50 p.p.

ONTVANGST
-  koffie / thee met petitfour of 

glaasje prosecco

HAPJES
- nootjes, olijven en zoutjes op tafel
- 2 x kaas / worst
- 3 x bittergarnituur

EINDIGEN
satéstokje 
met satésaus en stukje stokbrood

DRANKEN
koffie/thee, frisdranken, bieren van de tap, 
Radlers, 0.0 bieren, huyswijnen en 
binnenlands gedistilleerd 

Arrangement 2  29.95 p.p.

ONTVANGST
-  koffie / thee met petitfour of 

glaasje prosecco

HAPJES
- nootjes, olijven en zoutjes op tafel
- 2 x luxe koude hapjes
- 2 x bittergarnituur
- 1 x satéstokje

EINDIGEN
broodje knakworst met ketchup en mosterd

DRANKEN
koffie/thee, frisdranken, bieren van de tap, 
Radlers, 0.0 bieren, huyswijnen en binnenlands 
gedistilleerd 

4 UUR



Vergaderarrangement

ZONDER
LUNCHBUFFET 
18.95 p.p.

-  ontvangst met koffie /  
 thee en lekkernij

- snoepjes/pepermuntjes
- gratis wifi
- naambordjes
- beamer met projectiescherm
- flipover met stiften
- pen en papier
- onbeperkt koffie / thee
- mineraalwater

MET
3-GANGENDINER 
55.00 p.p.

-  ontvangst met koffie / 
thee en lekkernij

- snoepjes/pepermuntjes
- gratis wifi
- naambordjes
- beamer met projectiescherm
- flipover met stiften
- pen en papier
- onbeperkt koffie / thee
- mineraalwater
- 3-gangen diner

MET
3-GANGENDINER 
43.95 p.p.

-  ontvangst met koffie / 
thee en lekkernij

- snoepjes/pepermuntjes
- gratis wifi
- naambordjes
- beamer met projectiescherm
- flipover met stiften
- pen en papier
- onbeperkt koffie / thee
- mineraalwater
- 3-gangen diner

MET
LUNCHBUFFET 
38.95 p.p.

-  ontvangst met koffie / 
thee en lekkernij

- snoepjes/pepermuntjes
- gratis wifi
- naambordjes
- beamer met projectiescherm
- flipover met stiften
- pen en papier
- onbeperkt koffie / thee
- mineraalwater
- lunchbuffet

MET
LUNCHBUFFET 
30.50 p.p.

-  ontvangst met koffie / 
thee en lekkernij

- snoepjes/pepermuntjes
- gratis wifi
- naambordjes
- beamer met projectiescherm
- flipover met stiften
- pen en papier
- onbeperkt koffie / thee
- mineraalwater
- lunchbuffet

MET LUNCHBUFFET 
EN 3-GANGENDINER
65.00 p.p.

-  ontvangst met koffie / 
thee en lekkernij

- snoepjes/pepermuntjes
- gratis wifi
- naambordjes
- beamer met projectiescherm
- flipover met stiften
- pen en papier
- onbeperkt koffie / thee
- mineraalwater
- lunchbuffet
- 3-gangen diner

4 UUR

8 UUR
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Lunchbuffet vergaderarrangement

DRANKEN
- koffie / thee
- melk en karnemelk
- jus d’Orange en appelsap
- chocomel en fristi
- mineraalwater

ETEN
- tomaten- of groentesoep
- zachte broodjes met diverse soorten beleg
- harde broodjes met diverse soorten beleg
- muesli, cruesli en verse noten
- vers fruit
- los fruit
- yoghurt

LEUK ALS EXTRA:
- carpaccio de Wormshoef + 1.00 p.p.
- gezonde groene salade + 1.00 p.p.

VERGADERARRANGEMENTEN
De prijzen van onze vergaderarrangement zijn vanaf 15 personen. Voor een kleiner gezelschap 
hanteren wij andere prijzen. Neem gerust contact met ons op, dan kunnen wij u een passend 
voorstel aanbieden.
Alle prijzen zijn incl. btw en onder voorbehoud van prijswijzigingen.

Leuk 
als 

extra



Buffet
Lunchbuffet     14.50 p.p.

DRANKEN
- koffie / thee
- melk en karnemelk
- jus d’Orange en appelsap
- chocomel en fristi
- mineraalwater

ETEN
- kroket
- tomaten of groentesoep
- diverse zachte broodjes
- diverse harde broodjes
- vloerbroden
- croissants
- verschillende soorten vleeswaar
- jong belegen en oude kaas
- diverse zoetwaar
- muesli, cruesli en verse noten
- vers fruit
- los fruit 
- yoghurt

LEUK ALS EXTRA:
- carpaccio de Wormshoef + 1.00 p.p.
- gezonde groene salade + 1.00 p.p.
- huzaren of rundvleessalade + 1.00 p.p.
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Leuk 
als 

extra
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Buffet
Brunchbuffet     22.50 p.p. 
Kinderen: 4-12 jaar  50% KORTING

DRANKEN
- koffie / thee
- melk en karnemelk
- jus d’Orange en appelsap
- chocomel en fristi
- mineraalwater

ETEN KOUD
- diverse zachte broodjes
- diverse harde broodjes
- croissants
- verschillende soorten vleeswaar
- jong belegen en oude kaas
- diverse zoetwaar
- muesli, cruesli en verse noten
- vers fruit
- los fruit
- yoghurt
- eiersalade
- huzarensalade

Waldorfsalade
salade met fruit, walnoot en rozijnen

Antiliaanse tonijnsalade 
tonijn, rode biet, Madame Jeanette en mais

Zalmtartaar 
van zalm, appel en rode ui en geserveerd 
met gerookte zalm

 Italliaanse salade 
met pasta, salami, paprika en ui

ETEN WARM
- kroket
- tomaten- of groentesoep
- witte rijst
- friet met mayonaise

Kipsaté 
in satésaus en afgemaakt met bosui 
en gebakken uitjes

Runderragout 
huysgemaakt en lekker romig

Pulled pork 
in BBQ-saus en geserveerd met augurk 
en mini broodjes 

LEUK ALS EXTRA:
- dessert buffet

Leuk 
als 

extra



Buffet
Tapas buffet     34.50 p.p.
Kinderen: 4-12 jaar  50% KORTING

Paprikasoep
heerlijk romig 

Carpaccio de Wormshoef
met Parmezaan, pijnboompitten en 
honing-mosterddressing

Vitello tonnato
kalfsfricandeau met tonijnmayonaise 
en kappertjes

Ham met meloen
Galia meloen en Serranoham

Spaanse gamba’s
gemarineerd in pittige knoflookolie

Pulled chicken
in BBQ-saus en geserveerd met 
augurkblokjes en mini broodjes

Italiaanse salade
gemengde sla, mozzarella, tomaat en pesto

Zalmtartaar
van zalm, appel en rode ui en geserveerd 
met gerookte zalm

Plank
met diverse gedroogde worst, olijven en 
pepers met roomkaas

Kipsatéstokjes
in satésaus met bosui en gebakken uitjes

Oma’s gehaktballetjes
in een licht pikante tomatensaus

BIJGERECHTEN
- friet met mayonaise
- witte rijst of nasi
-  verschillende vloerbroden met smeersels
- gewokte sperziebonen in sambal
- Roseval aardappeltjes 
- groene salade met diverse garnituur

LEUK ALS EXTRA:
-  gerookte makreel met mousse 

van forel + 2.00 p.p.
-  beenham met 

honing-mosterddressing + 2.50 p.p.

Walking dinner? + 5.00 p.p.
Wilt u graag een etentje met de familie en/of vrienden, of zoekt u een locatie voor uw 
bedrijfsdiner, maar wilt u niet “verplicht” aan een tafel zitten? Wij bieden nu ook walking dinner 
buffet aan. De koude gerechten zullen wij als één persoonsgerechtjes op het buffet presenteren. 
Hierdoor zullen de gasten meer rondlopen en krijgt u een uitermate gezellige sfeer!
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Buffet
Boer’n buffet     15.95 p.p.
Kinderen: 4-12 jaar  50% KORTING

WARME GERECHTEN:
- hutspot
- boerenkool
- zuurkool
- slavinken
- runderstoof
- speklappen
- worst
- rode wijnjus

GARNITUUR:
- zilveruitjes
- mosterd
- augurken
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Buffet
Buffet de Wormshoef     22.50 p.p.
Kinderen: 4-12 jaar  50% KORTING

Tomatensoep
met naar eigen wens crème fraîche 
toe te voegen

Carpaccio
met Parmezaan, pijnboompitten en 
honing-mosterddressing

Caesarsalade 
Romeinse sla met spekjes, ei, croutons 
en Caesardressing

Huzarensalade
vol en romig van smaak

Koolsalade
heerlijk fris en gezond

Gerookte zalm
met Japanse mayonaise en kappertjes

Antiliaanse tonijn
met rode biet, tonijn, mais en 
Madame Jeanette

Kipsaté
in satésaus en opgemaakt met bosui 
en gebakken uitjes

Runderstoof
heerlijk zacht vlees en vol van smaak

Varkensmedaillons
met champignons en roomsaus

BIJGERECHTEN:
- stokbrood met smeersels
- friet met mayonaise
- witte rijst of nasi
- ratatouille 
- groene salade met diverse garnituur 

LEUK ALS EXTRA:
- spareribs + 2.00
- Spaanse gamba’s + 2.50

12

Leuk 
als 

extra
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Buffet
Buffet Gezellig    22.50 p.p.
Kinderen: 4-12 jaar  50% KORTING

Groentesoep
goed gevuld en vegetarisch

Vitello tonnato
kalfsfricandeau met tonijnmayonaise en 
kappertjes

Aardappelsalade
fris en vol van smaak

Waldorfsalade
salade met fruit, walnoot en rozijnen

Italiaanse salade
met pasta, paprika, ui en salami 

Gerookte zalm en forel
forel met Schots gerookte zalm met 
Japanse mayonaise en kappertjes

Oma’s gehaktballetjes
in rode wijnjus

Spareribs
huysgemarineerd en keuze uit 
normaal of pittig

Gewokte kip
kippendij met paprika, ui, champignons en 
een Oosterse saus

BIJGERECHTEN:
- stokbrood met smeersels
- friet met mayonaise
- krieltjes gebakken in de roomboter
- groentetaart
- groene salade met verschillende garnituur

LEUK ALS EXTRA:
- witte rijst of nasi + 1.00
-  beenham met 

honing-mosterddressing + 2.50
- kippenvleugels met BBQ-saus + 1.50

13

Leuk 
als 

extra
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Buffet
Buffet Sfeervol     27.50 p.p.
Kinderen: 4-12 jaar  50% KORTING

Kippensoep
helder en goed gevuld

Carpaccio de Wormshoef
met Parmezaan, pijnboompitten 
en honing-mosterddressing

Rundvleessalade
goed gevuld met rundvlees en vol van smaak

Zalmtartaar
tartaar van Schotse zalm met appel, 
rode ui en roomkaas en afgemaakt met 
Schots gerookte zalm

Kipsalade
met gekookte kipfilet, paprika, rode ui en een 
vleugje tabasco 

Spaanse gamba’s
gemarineerd in een pittige knoflookolie

Runder sukade
heerlijk zacht gegaard vlees in rode wijnjus

Gewokte kip
met kippendij, paprika, ui, champignons, 
cashewnoten en een Oosters sausje

Varkensrollade
met bospaddenstoelen en roomsaus

Kabeljauw
in dille-roomsaus 

BIJGERECHTEN:
- stokbrood met smeersels
- friet met mayonaise
- aardappelgratin
- groenteschotel
- groente salade met diverse garnituur

LEUK ALS EXTRA:
-  nasi of witte rijst + 1.00
-  beenham met 

honing-mosterddressing + 2.50
- vers fruit + 2.50
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Leuk 
als 

extra
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Buffet
Buffet Bourgondisch     27.50 p.p.
Kinderen: 4-12 jaar  50% KORTING

Champignonsoep
lekker romig

Vitello tonnato
kalfsfricandeau met tonijnmayonaise 
en kappertjes

Capresesalade
salade met mozzarella, tomaat en pesto

Visplankje
met Schots gerookte zalm, 
Hollandsche garnalen en haring met uitjes

Aardappelsalade
fris en vol van smaak

Kiprollade
overgoten met honing-tijmsaus

Varkensmedaillons
met champignons, gedroogde tomaten 
en roomsaus

Zalmfilet
op gestoomde groente en geserveerd 
met dille-roomsaus

Côte de bouef
heerlijk zacht vlees met rode wijn, 
champignons en ui

BIJGERECHTEN:
- stokbrood met smeersels
- friet met mayonaise
- witte rijst of nasi 
- gegratineerde seizoensgroente
- groene salade met diverse garnituur

LEUK ALS EXTRA:
-  beenham met 

honing-mosterddressing + 2.50
- Spaanse gamba’s + 2.50

15

Leuk 
als 

extra
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Desserts
OPTIE 1
4.50 p.p.

- slagroom
- diverse soorten ijs
- diverse soorten bavaroise
- vanille en chocolademousse

OPTIE 3
6.95 p.p.

- slagroom
- diverse soorten ijs
- vers fruit
- ijstaart
- bavaroisetaart
- chocoladefontein
- warme kersen

OPTIE 2
5.95 p.p.

- slagroom
- diverse soorten ijs
- warme chocoladesaus
- Panna cotta
- bavaroisetaart
- vanille en chocolademousse
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