
Receptie's
Duur, 2 uur. 

Prijs inclusief drank en hapjes.

Formule 1
Hapjes 6 p.p. en zoutjes op tafel

Drank (bier van het vat, fris, wijn, fruitsap).

Koude hapjes
Spiesje van Cherrytomaat en Mozzarella

Mini Carpaccio
Toast met vismousse

Ham met meloen

Warme hapjes
Kipspiesje met Chilisaus

Scampi met look in bladerdeeg

€ 19,95 per persoon

Formule 2

6 frituurhapjes p.p. en zoutjes op tafel
Drank (bier van het vat, fris, wijn, fruitsap).

Bitterballen
Mini frikandel
Mini loempia
Kipnuggets

Gefrituurde garnaalstaatjes

€ 16,95 per persoon

Supplement cava tijdens de volledige receptie € 5,00 p.p.



Grill buffet a volonté
€ 27,50 p.p. (exclusief dranken)

Stokbrood met olijftapenade en kruidenboter 
***

Soep van de dag
***

Grill buffet bestaande uit:

Varkenshaas Scampi's 
Kogelbiefstuk Kiwimossel

Zeeuws ovenspek Zalmfilet
BBQ worst Gamba
Spare ribs Heekfilet

Kipsaté Tonijn

Kinderen van 2 tot 5 jaar - € 6,95
Kinderen van 6 tot en met 11 jaar - € 15,00

Dit is inclusief saladebar, 3 warme garnituren, 
diverse sauzen en frietjes

Spare ribs en Scampi's a volonté

Onbeperkt spare ribs en scampi's van de grill
Aardappelsalade en rauwkost

Frietjes
en koude sauzen

€ 18,95 p.p.
 (exclusief dranken)



3 gangen diner

Hieronder vind u een voorbeeld zoals uw diner er uit zou kunnen zien:

Scampi’s in de look (6 st)
of

Carpaccio van rund met Parmezaanse kaas

Geserveerd met stokbrood en 2 soorten boter

***

Zalmfilet met een lichte kreeftensaus
of

Spiesje van Ossenhaas met Champignon- en Pepersaus

Geserveerd met garnituren en frietjes

***

Dessertbordje met koffie of thee

€ 32,50 p.p.
(exclusief overige dranken)

Dit menu is enkel een voorbeeld en kan volledig naar uw wensen aangeboden worden.



Koud en Warm buffet

Aan tafel:
Stokbrood met lookboter en olijftapenade

Soep van de dag

Koud en Warm buffet:
Aangeklede Huzarensalade

Rauwe ham met meloen
Diverse gerookte vissoorten

Perzik gevuld met tonijnsalade
Gevulde eitjes

Diverse rauwkost, sla, sauzen en broodjes

Stoofschotel van vis
Kip in satésaus

Varkenshaaspuntjes in Champignonroomsaus
Quiche met seizoensgroenten

Aardappelkroketjes
Frietjes

€ 27,50 p.p. (exclusief dranken)



Herfstbuffet

Aan tafel geserveerd:

Pompoensoepje met stokbrood en kruidenboter 

***

Aansluitend koud en warm herfstbuffet 

Wildpate en ham van wildzwijn 
met veenbessencompote en uienconfituur

Assortiment gerookte vissoorten
Aangeklede huzarensalade

Rauwkost en salade

Diverse sauzen en broodjes

Hete bliksem met appel en spek
Stoverij van Hert

Stoofschotel van vis
Stoofpeertjes

Aardappeltjes uit de oven met Rozemarijn en Tijm
Witlofrolletjes met ham en kaas

Frietjes

€ 27,50 p.p.



Brunchbuffet 

seizoensgebonden soep
diverse broodsoorten en broodjes

zoete koeken, diverse salades 
assortiment vleeswaren

gerookte vissoorten
kaasplank, hartige quiche

2 warme gerechten (1x vlees, 1x vis) 

Diverse sauzen, frietjes en gefrituurde snacks. 

IJs , Mousse, vers fruit, slagroom

€ 27,00 p.p. (volwassenen) 
€ 13,00 p.p. (kinderen 6 -12 jr)

€ 6,50 p.p. (kinderen 3 -5 jr)

Ontbijtbuffet

Assortiment broodjes, mini croissant
Pancakes

Roerei met spek
Ham, kaas, jam, Nutella, hagelslag

Fruit

inclusief koffie, thee en jus d'orange

Volwassenen – € 16,00 p.p.
Kinderen – € 8,00 p.p.

Uitbreiding met glas cava en gerookte zalm – € 6,50 p.p.



High Tea

Diverse zoete hapjes:

Cupcake
Brownie

Chocolademousse
Bavaroistaartjes

Vers fruit
Scones

***

Diverse hartige hapjes:
Diverse sandwiches (2 p.p.)

Wrap roomkaas en gerookte zalm
Quiche
soepje

Brood met scrambled eggs

€ 21,50 p.p.  inclusief  thee / koffie

Dessertsuggesties

Koffie met friandises € 6,50 p.p.

Dessertbordje met mousse, ijs en bavarois € 6,50 p.p.

3 smaken ijs, chocolademousse, gemengd vers fruit, chocoladesaus,
slagroom € 7,00 p.p.

Buffet met Bavarois- en ijstaarten, mousse en fruit € 9,50 p.p.

Luxe taartenbuffet van “Carpe Diem” € 12,50 p.p.

Snijrecht eigen taart met 2x koffie of thee € 5,00 p.p.

Appeltaart met 2x koffie / thee € 6,95 p.p.

Luxe vers gebak met 2x koffie / thee € 11,00 p.p.



Drankenforfait basis voor 4 uur

Bier van het vat, huiswijn (rood, wit, rosé) en frisdranken
€ 18,50 p.p.

Uitbreiding met 1 uur
€ 4,50 p.p. 

Drankenforfait luxe voor 4 uur

Bier van het vat, Cava, huiswijn (rood, wit, rosé) en frisdranken
€ 23,50 p.p.

Uitbreiding met 1 uur
€ 4,50 p.p. 

Avond hapjes

Frituurhapjes € 0,85 / stuk

Luxe hapjes € 1,50 / stuk

Frietjes met mayonaise / ketchup € 3,00 p.p.

Broodje kroket / frikandel € 3,00 p.p.

Broodje Braadworst met gebakken ui, mosterd en ketchup € 3,50 p.p.

Saté van de Grill met stokbrood en satésaus € 6,95 p.p.



Geachte gast,

Allereerst willen wij u bedanken voor uw interesse in onze locatie voor uw feest.

Hierbij vind u enkele voorbeelden om een indicatie te geven van onze mogelijkheden.
Alles is aan te passen en uit te breiden naar uw wensen. Onze hierin vermelde prijzen zijn onze 
groepstarieven.

U bent altijd welkom voor verdere informatie en een vrijblijvende offerte op maat.

Met vriendelijke groet,

Patrick en Saskia Notenboom
In den Wijngaard


