
 13. Catering Groepsaccommodaties 2021 

 

 

Catering groepsaccommodaties (gebracht in de accommodaties) 

Broodmaaltijden: 
Ontbijt       €     9,00 p.p. 
Ontbijt + Lunchpakket (door u zelf gemaakt)   €  14,00 p.p. 
Lunchpakket (door ons gemaakt)    €     9,50 p.p. 
Breeland  broodtafel     €  13,50 p.p. 
Handige lunch (soep met luxe broodjes en lunchdrankjes)  €  12,00 p.p. 
 
Warme maaltijden: 
Eén keuze per groep, dus geen individuele keuze! 
Schnitzel       €  11,50 p.p. 
Boeren schnitzel      €  12,50 p.p. 
Gehaktbal      €  11,50 p.p. 
Saté       €  12,50 p.p. 
Alle maaltijden worden geserveerd met aardappelgarnituur, 
friet, groente,sla en appelmoes 
Maaltijdsoep met diverse luxe belegde broodjes   €  11,50 p.p. 
 
Buffetten bij u in de accommodatie: 

 
Burgersbuffet met saté (zelf grillen)    € 14,50 p.p. 
2 soorten hamburgers, kippendijensaté, stokbrood met kruidenboter, 
 rauwkost, salade, dikke frieten en sauzen   
Barbecue Basis      € 18,50 p.p. 
Vier soorten vlees met verse salades, stokbrood, kruidenboter, 
warm aardappelgarnituur en diverse sauzen . 
Barbecue Breevenen      € 22,50 p.p. 
Vijf soorten vlees met verse salades, stokbrood, kruidenboter, 
warm aardappelgarnituur, diverse sauzen en een dessert. 
Barbecue de Duunsche Landen    € 26,50 p.p. 
Een exclusieve barbecue met luxe vlees- en visproducten,  
verse salades met culinaire verrassingen, warm aardappelgarnituur,  
diverse sauzen en een dessert. 
Kindertarief barbecue (tot 12 jaar)    € 10,50 p.p. 
 
Warm- en koud buffet De Bulten    € 24,50 p.p. 
Diverse koude en warme vlees- en visgerechten met verse  
salades, meerdere sauzen, rijst, gratin aardappelen, stokbrood  
en een dessert. 
Pastabuffet      € 21,50 p.p. 
Verschillende pasta's met salades, sauzen en dessert. 
Stampotbuffet      € 17,50 p.p. 
Diverse soorten stamppot met speklapjes, rookworst, jus,  
zilveruitjes, augurken, piccalilly, verse salade en een dessert. 
 
Oet de grote pan!  
Macaroni maaltijd      €   9,50   p.p. 
Kapucijners en bruine bonen     €   9,50   p.p. 
Nasi of bami met kip saté     €  10,50   p.p. 
Stoofvlees, aardappelgarnituur, friet, groente, sla, appelmoes € 12,50   p.p.  
Stamppot met worst en spekjes     € 10,50   p.p. 
(hutspot of zuurkool of boerenkool)   
Yoghurt, vla en fruitsalade     €   3,50   p.p. 
 
Voor de lekkere trek 
Patat       €   1,75   p.p. 

Snack       €   1,75   p.p. 

Diverse sausjes      €   0,50   p.p. 


