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Uiterlijk 24 uur van tevoren het juiste aantal personen doorgeven. Zo niet berekenen wij ten minste het afgesproken aantal personen 
in rekening. Bij eventuele annulering berekenen wij de kosten als opgegeven in de uniforme voorwaarden voor de horeca. 

 
  
 
 
 
SURGGESTIES VOOR TOURINGCARBEDRIJVEN  
Voor al uw stops: 
1x koffie appelgebak  € 3.85   1x koffie gesorteerd. gebak  € 4,00 
1x koffie gebak warme bakker € 4.80   1x koffie krentenmik  € 3.25 
2x koffie appelgebak  € 5.60   2x koffie gesorteerd gebak € 5.75 
2x koffie  gebak warme bakker € 7.20 
 
Koffietafel ‘Zondag’                   € 10.50 
Kopje tomaten- of groentesoep 
Wit & bruin brood, krentenbrood, bolletje 2x vleeswaren, kaas, zoetwaren, kroket 2x koffie of thee 
 
Eventuele aanvulling  
Huzarensalade   € 2.00   IJs buffet v.a.   € 7,50  
Fruitsalade   € 2.00   Dame Blanche   € 4.50 
Coupe ijs met slagroom  € 3.50   IJscoboertje   € 2.30 
 
Pannenkoekenmenu         € 12.50 
Dagsoep --- Pannenkoek, keuze: naturel, appel/kaneel, spek --- IJscoboertje 
 
Koud warm buffet                     € 24.00 
Koud Huzarensalade, aardappelsalade, zalmsalade, div. rauwkostsalades, Ardenne ham met meloen,  
gerookte zalm, stokbrood en kruidenboter, koude sauzen 
Warm Varkens lende met champignonsaus, kipragout, vis stoofpot , rijst, friet, groente mix 
 
Menu ‘Barneveld’         € 16.50 
Soep van de dag --- Zacht gebraden kipfilet met bruine jus, 2 soorten groentes,  
appelmoes 2 soorten aardappelen, sla --- IJsdessert 
 
Menu ‘Zondag’         € 18.50 
Tomatensoep --- Oostenrijkse Wienerschnitzel, 2 soorten groentes, appelmoes 
2 soorten aardappelen, sla --- IJscoboertje 
 
Menu ‘Wittenberg’         € 21.50 
Huzarensalade --- Varkensmedaillons met champignonroomsaus, 2 soorten groentes, rauwkost 
2 soorten aardappelen, appelmoes --- Coupe Wittenberg 
 
Barbecue ‘Zondag’         € 19.50 
Hamburger, drumstick, kipsaté, barbecueworstje, satésaus, 3 koude sauzen, rauwkostsalade, 
aardappelsalade, frites, stokbrood en kruidenboter. 
 
Alle bovengenoemde prijzen gelden vanaf  20 personen.   
Bij minder dan 20 personen brengen wij €1,50 euro per persoon extra in rekening. 
 


