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Welkom bij Uitspanning Goejanverwelle

Wij danken u hartelijk dat u aan de cateringmogelijkheden van Uitspanning Goejanverwelle
denkt bij de verzorging van uw feest of evenement.
Ten eerste moet u weten dat u bij ons nooit zaalhuur betaalt bij groepen groter dan 20
personen.
Bij het opstellen van dit schrijven hebben wij ons laten inspireren door een dag in het
Groene Hart van Nederland. Op welk tijdstip, en in welk jaargetijde u ook bij ons langs komt,
u kunt altijd bij ons terecht voor een ontbijt, lunch, borrel, diner of feest. Natuurlijk houden wij
rekening met eventuele allergieën of diëten. Wij verzorgen ook bij u op locatie allerhande
dranken en spijzen welke wij met de grootste zorg zullen verzorgen. Hiervoor gelden andere
voorwaarden en prijzen, in een persoonlijk gesprek onder het genot van een kop koffie
leggen wij u graag alles uit. Voor de wat grotere groepen maken wij graag aparte
prijsafspraken met u zodat u altijd een goede prijs betaalt.
Wij kunnen niet wachten om voor u uit de startblokken te komen om uw wensen te vervullen.
Kijkt u snel verder zodat u zich kunt laten inspireren.
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Start de dag bij Uitspanning Goejanverwelle

Begin uw dag voortvarend met een ontbijt bij Uitspanning Goejanverwelle. Ter voorbereiding
op een dagje heerlijk fietsen door het Groene Hart kunt u bij Uitspanning Goejanverwelle
terecht voor een heerlijk ontbijt welke met de grootste zorg voor u is samengesteld.
€ 14,95 p/p (beschikbaar vanaf 10 personen)

Ontbijt bij Uitspanning Goejanverwelle

Begin uw dag voortvarend met een ontbijt bij Uitspanning Goejanverwelle.
❖ Broodselectie met o.a.
➢ Rustieke bollen
➢ Italiaanse bollen
➢ Croissants
❖ Boeren roomboter
❖ Roerei met spek
❖ Gekookt ei
❖ Kaasplateau met o.a.
➢ Brie
➢ Old Gouda
➢ Goudse jong belegen
❖ Vleeswarenschotel met o.a.
➢ Ossenworst van Rietvelder rund
➢ Boeren achterham
❖ Zoetwaren
❖ Vers fruit
❖ Melk / karnemelk
❖ Onbeperkt: Koffie en thee
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Lunchen in Hekendorp
Pitt-stoplunch
Goed gevulde lunch voor iedereen die onderweg snel weer energie wil opdoen. Deze lunch
is uitermate geschikt voor grote groepen die vanwege de snelheid niet a la carte willen en/of
kunnen bestellen. Ook kan deze lunch per persoon apart worden afgerekend, de prijzen
worden vermeld op het buffet en men kan naar believen items van het buffet pakken en
afrekenen, deze laatste optie is geschikt voor groepen en verenigingen die geen
gemeenschappelijke kas hebben.
€ 12,50 p/p (beschikbaar vanaf 15 personen)
❖ Huisgemaakte soepen (2 soorten in overleg)
❖ Belegde broodjes assortiment met o.a. (3 p/p)
➢ Boerenham
➢ Boerenkaas
➢ Croquetten (warm)
❖ Vers handfruit
➢ seizoensgebonden
❖ Dranken (onbeperkt)
➢ Sappen
➢ Koffie en thee
➢ Hollandse melk
➢ Hollandse karnemelk
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Hekendorpse lunch

Een luxe lunch doorspekt met streekproducten. Deze lunch is geschikt voor groepen die
echt willen ontspannen en op het gemak willen bijkomen van een heerlijke dag in het
Groene Hart van Nederland. Perfect te combineren met een boottocht of fietstocht met een
grote groep vrienden of familie.
€ 22,50 p/p (beschikbaar vanaf 15 personen)
❖
❖
❖
❖
❖
❖

❖

❖
❖
❖
❖
❖
❖

Goudse kaassoep
Slagerskroketten
Boeren huzarensalade
Vissalade
Stokbrood met kruidenboter en aioli
Kaasplateau met o.a.
➢ Jong belegen Goudse kaas
➢ Oude Goudse kaas
➢ Zachte Franse kaasjes
Vleeswarenschotel met o.a.
➢ Ossenworst van het Rietvelder rund
➢ Boeren achterham
➢ Boerenpaté
Vers fruit
Slagroomsoesjes
Deense patisserie
Croissants
Oud Hollands appelgebak
Dranken (onbeperkt)
➢ Sappen
➢ Hollandse melk
➢ Hollandse karnemelk
➢ Koffie en thee
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Picknick van Uitspanning Goejanverwelle

Bij deze picknick blijft alles eigendom van onze gasten. Haal op de afgesproken tijd het
afgesproken aantal knapzakken op, en wandel, fiets, vaar, kano of step naar de bestemming
van uw keuze. Natuurlijk is het ook fantastisch om deze picknickpakketjes mee te nemen op
een rondvaartboot van Jeroen Hotze van rederij de Vrijheid. Zoals al eerder vermeld mag u
alles houden wat u van ons meekrijgt. U hoeft dus niet meer noodzakelijkerwijs terug te
keren naar Hekendorp. Natuurlijk mag dit wel!
€ 15,00 p/p (beschikbaar vanaf 1 persoon)
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Knapzak van Uitspanning Goejanverwelle
Broodje boerenham
Broodje boerenkaas
Gekookt eitje
Stuk fruit
Candy bar
Flesje mineraalwater
Blikje fris
Kaarten met fiets-en wandelroutes
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Heerlijk nagenieten in de Hekendorpse middagzon
Na een heerlijke wandeling uitblazen bij Uitspanning Goejanverwelle, of heeft u een
gezellige familiedag? Denk dan eens aan onze High Tea of High Wine. Perfect te
combineren met een mooie fiets- of wandeltocht.

High tea

Een High Tea is in Engeland, Ierland en Schotland iets heel anders dan men in Nederland
denkt, het is een maaltijd die rond zes uur gegeten wordt. Meestal met gerechten als witte
bonen in tomatensaus op wittebrood, worstjes, kaasjes, eieren en chips. Vooral in Nederland
en Duitsland bestaat de misvatting dat een High Tea een luxueus middagritueel zou zijn.
Toch houden wij ons graag vast aan het beeld dat Nederlanders van de High Tea hebben en
serveren daarom de volgende lekkernijen op een etagère voor u. U kunt deze items
reserveren vanaf 2 personen. U zult begrijpen dat wij, naar aanleiding van het aantal
personen, de high wine of high beer op een buffet zullen uitserveren.
€ 18,50 p/p (beschikbaar vanaf 2 personen) Er geldt een staffelkorting bij grotere aantallen.
Ontvangst met een kopje soep van de dag
Hartige hapjes o.a.
❖ Gerookte zalm en roomkaas
❖ Sandwich met Old Gouda, bacon en honing
❖ Rosbief met truffelmayonaise
Zoete hapjes o.a.
❖ Aardbeien met geslagen room
❖ Appelgebak / cheesecake
❖ Brownies
❖ Muffins
❖ Diverse heerlijke theesoorten (onbeperkt)
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High wine - High beer

Na een heerlijke wandeling uitblazen bij Uitspanning Goejanverwelle, of heeft u een
gezellige familiedag? Denk dan eens aan onze High wine of high beer. Perfect te
combineren met een mooie fiets- of wandeltocht. Ook voor degene die liever een heerlijk
speciaalbiertje drinken. U kunt ‘s zomers lekker afkoelen met een ijskoud biertje of een frisse
witte wijn terwijl u ‘s winters op kunt warmen met een lekker donker speciaalbiertje, een glas
robuuste rode wijn of misschien wel een heerlijke gluhwein. U kunt deze items reserveren
vanaf 2 personen. U zult begrijpen dat wij, naar aanleiding van het aantal personen, de high
wine of high beer op een buffet zullen uitserveren.
€ 18,50 p/p (beschikbaar vanaf 2 personen) Er geldt een staffelkorting bij grotere aantallen.
Ontvangst met een kopje soep van de dag
❖ Vrije keuze uit ons wijnassortiment (3 glazen p/p) óf
❖ Vrij keuze uit ons bierassortiment (3 p/p)
❖ Bittergarnituur
❖ Borrelplankje met kaas, olijfjes, gemengde nootjes en gedroogde worst
❖ Broodplankje met v erschillende smeersels
❖ Onbeperkt water met munt en citroen beschikbaar op tafel
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Dineren bij Uitspanning Goejanverwelle

Met een grotere groep heerlijk dineren bij Uitspanning Goejanverwelle. U kunt ervoor kiezen
om u heerlijk te laten verwennen met een menu naar uw keuze. Alles wordt voor u geregeld
en u hoeft niet van tafel. Wilt u liever dineren in een wat meer informele setting, dan is
wellicht een lopend warm en koud buffet of een walking dinner iets voor u. Uiteraard kunt u
uw diner passend afsluiten met een heerlijk dessertbuffet.

Warm en koud buffet Goejanverwelle
Met gepaste trots presenteren wij u dit buffet. Voor een ongelooflijke prijs geeft u uw gasten
een heerlijk warm en koud buffet. Laat u niet in de war brengen door de prijs, het kan echt bij
Uitspanning Goejanverwelle.
€ 12,50 p/p (beschikbaar vanaf 20 personen)
Koude gerechten

Kies 5 extra gerechten

Warme gerechten
Kies 2 gerechten

Altijd inbegrepen
❖ Stokbrood met kruidenboter
❖ Soep naar keuze
❖ Franse tomaten salade
❖ Griekse komkommersalade
❖ Rijst of aardappelpuree
Huzarensalade incl. garnituur (150 gram p/p)

Kipsaté (160 gram vlees p/p)

Aardappelsalade (150 gram p/p)

Kipstukjes in saus naar keuze (160 gram vlees
p/p)

Eiersalade (150 gram p/p)

Gehaktballetjes in saus naar keuze (160 gram
vlees p/p)

Visssalade  incl. garnituur  (150 gram p/p)

Shoarma met verschillende soorten groenten
(160 gram vlees p/p)

Pastasalade (150 gram p/p)

Mals varkensvlees in saus naar keuze (160
gram vlees p/p)

Carpaccio compleet (60 gram p/p)

Boeuf Bourguignon (stoof) (175 gram p/p)

Fricandeau met tonijnmayonaise (75 gram p/p)

Varkensvlees in abdijbier (stoof) (175 gram p/p)

Rosbief van slagerij Rietveld (70 gram p/p)
Tomaat mozzarella spiesjes (3 stuks p/p)
Meloen met Schwartwalderham (⅛ p/p)
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Warm en koud buffet deluxe

Heerlijk eten van ons uitgebreide buffet. U heeft keuze uit verschillende voor-, hoofd-, bij- en
nagerechten. In overleg is uiteraard bijna alles mogelijk.
€ 22,50 p/p (beschikbaar vanaf 20 personen)
Voorgerechten

Hoofdgerechten

Bijgerechten

Desserts

Kies 3 gerechten

Kies 3 gerechten

Kies 3 gerechten

Kies 3 gerechten

❖ Stokbrood met kruidenboter
❖ Soep naar k
 euze
Croquetten
assortiment

Boeuf Bourguignon
van Rietvelder rund

Aardappel- en
knolselderijpuree met
truffel

Schepijs assortiment

Rijkelijk gegarneerde
rundvleessalade

Bavette van Rietvelder
rund met saus naar
keuze

Geroosterde krieltjes
met rozemarijn en
knoflook

Verschillende soorten
bavarois

Getrancheerde
zalmfilet

Varkenshaas met
saus naar keuze

Huisgemaakte
aardappelsalade

Wafels met warme
kersen

Charcuterie van
Slagerij Rietveld

Kipsaté of
varkenshaas saté

Boerensalade

Salade van
seizoensfruit

Carpaccio van
Rietvelder rund

Kippendijtjes in een
jus van rode Port

Witlof met ham en
kaas

Pannenkoekjes
assortiment

Vitello tonnato van
Slagerij Rietveld uit
Bodegraven

Coque au vin

Gegrilde groenten

Salgroomsoesjes

Stoofpotje van
procureur met
abdijbier

Sperzieboontjes met
spek

Chocolademousse
assortiment

Zalmforel

Warme appelcompôte

Kaasplateau

Snoekbaars met
beurre blanc
Gegratineerde
mosselen met
knoflook en peterselie
Romige ragout van
bospaddenstoelen
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Warm en koud buffet deluxe met chefkok

Heerlijk eten van ons uitgebreide buffet. U heeft keuze uit verschillende voor-, hoofd-, bij- en
nagerechten. In overleg is uiteraard bijna alles mogelijk. Bij dit buffet staat zelfs een chefkok
enkele gerechten vers te bereiden.
€ 27,95 p/p (beschikbaar vanaf 20 personen)
Voorgerechten

Hoofdgerechten

Bijgerechten

Desserts

Kies 3 gerechten

Kies 2  extra gerechten

Kies 3 gerechten

Kies 3 gerechten

❖ Stokbrood met kruidenboter
❖ Soep naar k
 euze
Een kok zal voor u de vers gebakken entrecote van Rietvelder rund trancheren en voorzien
van een voortreffelijke huisgemaakte saus, ook zal de zalmforel live worden geportioneerd
voor uw gasten
Croquetten
assortiment

Boeuf Bourguignon
van Rietvelder rund

Aardappel- en
knolselderijpuree

Schepijs assortiment

Rijkelijk gegarneerde
rundvleessalade

Bavette van Rietvelder
rund met saus naar
keuze

Geroosterde krieltjes
met rozemarijn en
knoflook

Verschillende soorten
bavarois

Getrancheerde
zalmfilet

Varkenshaas met
saus naar keuze

Huisgemaakte
aardappelsalade

Wafels met warme
kersen

Charcuterie

Kippendijsaté

Boerensalade

Salade van

Carpaccio

Kippendijtjes in een
jus van rode Port

Witlof met ham en
kaas

Pannenkoekjes
assortiment

Vitello tonnato

Coque au vin

Gegrilde groenten

Salgroomsoesjes

procureur met
abdijbier

Sperzieboontjes met
spek

Chocolademousse
assortiment

Hollands visstoofpotje

Warme appelcompôte

Kaasplateau

Snoekbaars
Gegratineerde
mosselen
Romige ragout van
bospaddenstoelen
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Voordeel warm en koud buffet Mexicaans

Verras uw gasten en uzelf eens met iets anders. Dit kleurrijke buffet zal bij iedereen in de
smaak vallen.
€ 13,50 p/p (beschikbaar vanaf 15 personen)
Koude gerechten
❖ Tonijn quesedillas
❖ Ceviche (in zuur gegaarde visschotel)
❖ Groene salade
Warme gerechten
❖ Mexicaanse burgertjes
❖ Omelet met groenten en cheddarkaas
❖ Tortillas (te vullen met alle gerechten uit het menu)
Bijgerechten
❖ Nacho cheese
❖ Gebakken zwarte bonen
❖ Rode salsa (tomaat)
❖ Groene salsa (guacamole)
❖ Witte salsa (crème fraiche met citroen en knoflook)

Voordeel buffet Hollands
Met ons stamppottenbuffet haalt u de Hollandse gezelligheid in huis.
€ 13,50 p/p (beschikbaar vanaf 15 personen)
Stamppotten (+/- 400 gram p/p)
❖ Zuurkool
❖ Hutspot
Vlees (+/- 200 gram p/p)
❖ Huisgemaakte bal gehakt
❖ Rookworst
❖ Speklapjes
Bijgerechten
❖ Uitgebakken spekblokjes
❖ Picalilly
❖ Mosterd
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Houtskoolbarbecue bij Uitspanning Goejanverwelle

Heerlijk eten van onze barbecue. U heeft keuze uit verschillende vlees en visgerechten.
De keuze is helemaal aan u. Wilt u extra soorten vlees of vis? Of misschien wel minder
soorten? In overleg is uiteraard bijna alles mogelijk. Natuurlijk bereiden wij uw keuze op de
barbecue zodat u alleen maar heeft te genieten
€ 25,00 p/p (beschikbaar vanaf 15 personen)

Vleessoorten

Vissoorten

Garnituren

Sauzen

Kies 4 soorten

Kies 1 soort

Altijd inbegrepen

Altijd inbegrepen

Verse hamburger

Zalm met roomkaas
en citroen uit de folie

Stokbrood
kruidenboter

Pindasaus

Procureur met
mosterd en herbes de
Provence

Spies van gamba en
limoen uit de
knoflookolie

Griekse komkommersalade

BBQ-saus

Gemarineerde biefstuk

Franse tomatensalade

Aioli

Gemarineerde kipfilet

Aardappelsalade
(huisgemaakt)

Cocktailsaus

Merguez worstjes
Barbecue worstjes
Bavette in zijn geheel
gebraden
Kipsate
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Walking dinner

Een schitterend ongedwongen diner waarbij u en uw gasten alles gerechtjes krijgen
uitgeserveerd en u dus niet gebonden bent aan uw plaats. Tijdens ons walking dinner kunt u
doorlopend genieten van ons broodbuffet, zodat u ook tussendoor een lekker hapje kunt
nemen. De keuze is eindeloos, maakt u ook gebruik van onze actuele menukaart om een
lekker walking dinner samen te stellen. Natuurlijk sluiten wij af met een lekkere kop koffie of
thee.
€ 27,50 p/p (beschikbaar vanaf 15 personen)

Voorgerechten

Hoofdgerechten

Desserts

Kies er 4

Kies er 2

Kies er 1

Carpaccio

Bavette

Pannacotta

Vitello tonnato

Snoekbaars

Creme brûlée

Paté

Schnizel deluxe

Coupe noisette

Goudse kaassoep

Hamburger deluxe

Kaasplateau

Wildbouillon

Gouds dessert

Tomatensoep
Gamba’s
Mosselen
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Feest in Hekendorp

Hieronder vindt u informatie over de verschillende mogelijkheden voor een feest bij
Uitspanning Goejanverwelle. Natuurlijk zijn er veel meer opties, deze bespreken wij graag
met u tijdens een hapje en drankje bij ons op locatie. Natuurlijk kunnen we ook op uw locatie
zorgen voor allerhande lekker hapjes en drankjes. Zie hiervoor de “Uitspanning
Goejanverwelle bij u thuis” map.

4-uurs receptie-arrangement

Uw receptie viert u het gezelligst bij Uitspanning Goejanverwelle in Hekendorp.
Natuurlijk kunnen we ook op locatie zorgen voor allerhande lekker hapjes en drankjes. Zie
hiervoor de “Uitspanning Goejanverwelle bij u thuis” map.
€ 19,50* p/p (beschikbaar vanaf 25 personen)
❖
❖
❖
❖

Drankjes** (8 p/p)
Nootjes op tafel
Mini-snack assortiment (warm) 3 p/p
Hollandse plank (koud) 3 p/p

Voor de enkele gasten die iets anders dan een standaard drankje drinken (bv. een bacardi-cola,
likeurtje of speciaalbier) turven we de drankjes. U betaalt een meerprijs van €2,25 per extra
drankje. U kunt van te voren aan ons laten weten of wij ‘extra drankjes’ mogen schenken. De
gasten kunnen de drankjes bestellen aan de bar.

In de basis serveren we de drankjes niet uit, dit is natuurlijk tegen een meerprijs wel
mogelijk.
*
**

Op nacalculatie wordt uw daadwerkelijke verbruik berekend
Binnenlands assortiment
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4-uurs feest-arrangement

Uw feest viert u natuurlijk het gezelligst bij Uitspanning Goejanverwelle in Hekendorp.
Uiteraard kunnen we ook op locatie zorgen voor allerhande lekkere hapjes en drankjes. Zie
hiervoor de “Uitspanning Goejanverwelle bij u thuis” map.
€ 24,95* p/p (beschikbaar vanaf 25 personen)
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Ontvangst met een welkomstcocktail of een flûte Prosecco
Drankjes** (8 p/p)
Nootjes op tafel
Mini snack assortmiment (warm) 2 p/p
Hollandse plank (koud) 3 p/p
Na ongeveer 3,5 uur verzorgen wij een puntzak patat met mayonaise

Voor de enkele gasten die iets anders dan een standaard drankje drinken (bv. een bacardi-cola,
likeurtje of speciaalbier) turven we de drankjes. U betaalt een meerprijs van €2,25 per extra
drankje. U kunt van tevoren aan ons laten weten of wij ‘extra drankjes’ mogen schenken. De
gasten kunnen de drankjes bestellen aan de bar.

In de basis serveren we de drankjes niet uit, dit is natuurlijk tegen een meerprijs wel mogelijk
*
**

Op nacalculatie wordt uw daadwerkelijke verbruik berekend
Binnenlands assortiment
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4-uurs feest-arrangement deluxe

Uw feest viert u natuurlijk het gezelligst bij Uitspanning Goejanverwelle in Hekendorp.
Bij dit unieke arrangement geniet u gedurende het feest doorlopend van de meest lekkere
salades, dips, smeersels en Hollandse hapjes.
Uiteraard kunnen we ook op locatie zorgen voor allerhande lekkere hapjes en drankjes. Zie
hiervoor de “Uitspanning Goejanverwelle bij u thuis” map.
€ 39,95* p/p (beschikbaar vanaf 25 personen)
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Ontvangst met een welkomstcocktail of een flûte Prosecco
Drankjes** (8 p/p)
Nootjes op tafel
Hollandse plank (koud) 3 p/p
Mini snack assortiment (warm) 2 p/p
Buffet met o.a.
➢ Broodselectie
➢ Kruidenboter
➢ Aioli
➢ Kip kerrie, zalm en beenham salade
➢ Kipsaté
➢ Gehaktballetjes in een heerlijke saus

Voor de enkele gasten die iets anders dan een standaard drankje drinken (bv. een bacardi-cola,
likeurtje of speciaalbier) turven we de drankjes. U betaalt een meerprijs van €2,25 per extra
drankje. U kunt van te voren aan ons laten weten of wij ‘extra drankjes’ mogen schenken. De
gasten kunnen de drankjes bestellen aan de bar.

In de basis serveren we de drankjes niet uit, dit is natuurlijk tegen een meerprijs wel mogelijk
*
**

Op nacalculatie wordt uw daadwerkelijke verbruik berekend
Binnenlands assortiment
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Losse feest items

Een buffet teveel van het goede en een bitterbal net te weinig. Hier vindt u heerlijk ideeën
om uw feestje net dat beetje extra te geven.

Stokbrood assortiment

Verschillende soorten warm brood met verschillende smeersels
€ 4,50 p/p (beschikbaar vanaf 8 personen)
❖
❖
❖
❖

Broodselectie
Huisgemaakte kruidenboter
Huisgemaakte aioli
Pestomayonaise

Kazen assortiment

Verschillende soorten kaas met brood en smeersels
€ 9,50 p/p (beschikbaar vanaf 8 personen)
❖ Broodselectie
❖ Selectie luxe kazen naar uw eigen smaak
❖ Huisgemaakte kruidenboter
❖ Huisgemaakte aioli
❖ Pestomayonaise

Hollandse plank (koud)

U kent het wel, er zijn hapjes en schalen met ondefinieerbare salades zo ver als u kunt
kijken, maar was is nu dat ouderwets Hollandse blokje kaas? Hier!
€ 0,60 p/s (beschikbaar vanaf 50 stuks gemengd)
❖ Blokjes jong belegen
❖ Plakjes leverworst, kookworst en cervelaat
❖ Rookvlees met ei
❖ Gevulde eitjes

Hollandse plank deluxe (koud)

Onze Hollandse plank bestaat uit een combinatie van allerlei heerlijke
Hollandse hapjes die u allen kent van die oergezellige verjaardagen van
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toen en nu. Naast de genoemde items zal de plank worden aangekleed met
vers fruit en verse groenten.
€ 1,25 p/s (beschikbaar vanaf 50 stuks gemengd)
❖ Blokjes jong belegen
❖ Plakjes leverworst, kookworst en cervelaat
❖ Rookvlees met ei
❖ Gevulde eitjes
❖ Cervelaat met hamsalade
❖ Wraps met zalm en roomkaas
❖ Spiesjes van gemarineerde mozzarellabolletjes en cherrytomaatjes

Hollandse plank (warm)

U kent het wel, er zijn hapjes en schalen met ondefinieerbare salades zo ver als u kunt
kijken, maar was is nu die ouderwetse Hollandse bitterbal? Hier! Compleet met bijpassende
sausjes.
€ 0,50 p/s (beschikbaar vanaf 50 stuks)
❖ Vleesbitterballen
€ 0,85 p/s (beschikbaar vanaf 50 stuks)
❖ Oud Hollandse Amsterdamse bitterbal van 100% rundvlees
€ 0,50 p/s (beschikbaar vanaf 50 stuks)
❖ Bitterballen
❖ Kipkrokantjes
❖ Bamihapjes
❖ Mini frikadelletjes
€ 0,95 p/s (beschikbaar vanaf 50 stuks)
❖ Huisgemaakte Hollandse gehaktballetjes

Bruscetta assortiment

Bruscetta is Italiaans toast met allerlei soorten lekker beleg.
€ 1,75 p/s (beschikbaar vanaf 50 stuks)
❖ Tomaat, basilicum en Italiaanse kruiden
❖ Brie, walnoot en honing
❖ Zalm en r oomkaas
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Tonijnsalade
❖ Uw lievelings combinatie
❖

Luxe hapjes assortiment

Onze luxe hapjes zijn een lust voor het oog. Omdat ze worden geserveerd op schaaltjes lijkt
elk hapje een klein kunstwerkje!
€ 1,95 p/s (beschikbaar vanaf 50 stuks)
❖ Carpaccio
❖ Garnalen cocktail
❖ Pulled chicken
❖ Provencaalse paté

Satébuffet Goejanverwelle

Het satébuffet van Goejanverwelle leent zich uitstekend voor een kleine maaltijd of lunch.
Maar u kunt ook samen met een salade de kleine maaltijd wat uitgebreider maken. Tijdens
feesten is dit buffet een perfecte aanvulling op uw assortiment hapjes.
€ 7,50 p/p (beschikbaar vanaf 8 personen)
❖ Kippendij saté
❖ Stokbrood
❖ Gebakken uitjes
❖ Atjar tampoer

Late night snacks

Na een feestje, ‘s nachts, nog even een patatje of een andere snack. Wie is er niet groot
mee geworden? Verras uw gasten later op de avond met een lekkere warme hap.
€ 2,50
€ 2,75
€ 3,95
€ 3,95
€ 4,50
€ 2,50

Bakje patat met mayonaise
Broodje kroket met mosterd
Broodje warme beenham
Broodje hamburger speciaal (in klepbakje van foam gepresenteerd)
Bordje saté van het huis compleet met brood en gebakken uitjes
Frikadel speciaal
Uw eigen keuze...
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