
MIDDELEEUWSE MAALTIJD

Knoken soep
Tam zwijn of speenbilletjes of geroosterde kapoen

Middeleeuws fruit

Vanaf 10 personen, € 27,50 p.p.

MIDDELEEUWS BUFFET - KOUD WARM EN FRUIT

“God sends meat and the devil sends cooks.”

Dinerbuffet van vier uur, min. 40 personen, € 41,50 p.p.

MIDDELEEUWS DINER

Uit onze eigen rokerij
à la minuut vers gerookte paling, zalm of forel

met vers gebakken brood en boter

Ponjaard met ossenhaas of lamsvlees
op houtskool geroosterd met garnituur

IJs met warm fruit geflambeerd

Vanaf 20 personen, € 49,50 p.p.

Middeleeuwse arrangementen, begeleid met wijn, bier, cider, Edes water,
Oude en jonge klare, € 20,00 p.p., vier uur lang.

Middeleeuws

Ossentongen
Hele zalmen

Kastanjeragout
Kwartels

Levervogels
Paté’s

Duivenpastei
Spinnenkop

Een stuk zwijn
Zalmpastei

Gevulde kalfsborst
Fruit



VANAF 20 PERSONEN

Folkloristische maaltijden

Maaltijdsoepen

Soepen met brood en garnituur 

• Goulashsoep

• Erwtensoep

• Uiensoep

• Aardappelsoep

Hollandse zomer- of winterstamppotten met garnituren vanaf 

Griekse salade, stokbrood en gyros vanaf

Paëlla vanaf

Gebakken rijst met saté, atjar en kroepoek vanaf

Mexicaanse bonenschotel met kip en pepers vanaf 

Steak and kidney pie in korst gebakken vanaf 

Jachtschotel met puree en vossenbessen vanaf 

Coq au vin met aardappelsalade vanaf

Van de Mosselman

Mossels, salade, sausjes, frites

Dessert

 

€ 5,50 

 

€ 16,50

€ 16,50 

€ 16,50 

€ 16,50 

€ 16,50 

€ 16,50 

€ 16,50 

€ 16,50

 

€ 19,50  

€ 5,00



BUITENZORG HEEFT DAAR EEN PRACHTIGE CANTINA VOOR

Vanaf 50 personen, vier uur lang

Tequila Sunrise 

Tortilla chips met sausje

MEXICAANS BUFFET

Koud: diverse bereidingen vis, vlees, taco’s bonen, pepers, mais, tortillas en mexicaanse salades

Warm: pikante balletjes, varkenspoot, ribbetjes, kip, zoete aardappel en de onovertroffen bonenschotel

Fruit: ananas, druiven, mango’s, meloen, kokosnoot en ijs

Met bijpassende drankjes

Een ‘Mexicaan’ serveert in de loop van de avond een Tequila-slammer. 

€ 57,50 p.p.

Wij kunnen in overleg met u een Mexicaans feest
op laten luisteren door een dansgroep, live muziek of platendraaier.

Mexicaans feest



HERFST EN WINTER

Vallende bladeren, onheilspellende duisternis:
een jaargetijde met een eigen karakter, geur en heksen.

In een meer dan 150 jaar oud pand met even oude bomen, 
omsluierd met nevelslierten waar alles de sfeer uitademt van 

deze macabere wezens, omgeven door legendes en anekdotes over 
de Witte Wieven van Kernhem, het Doolhof en de Bloedsteen.

Dit feest heeft bijzondere allure wat betreft de omgeving, 
het gebouw, de aankleding en het gebodene.
Wij willen u nog iets verder meevoeren om u

een duidelijk beeld te geven van een heksenfeest.

U wordt ontvangen door de heksen met hun toverdrankjes.
Daarna begint een uitgebreid eet-ritueel,

afgewisseld met heksendansen en hun kookkunst:

“HET HEKSENBUFFET VAN 3 GANGEN”

Met diverse ingrediënten uit zee, sloot, plas, rivier, weiland, erf, bos en heide. 
Alles fraai opgemaakt en uitgestald,

geroosterd aan het spit, of in dampende kookpotten.
Bereid volgens oude recepten en toverformules, op eigen risico.

Een gebeurtenis die z’n weerga niet kent!

Vier uur lang, ± 100 personen met heksen en welkomstdrankje vanaf € 52,50 p.p. 
Heksenfeest inclusief alle drankjes € 71,50 p.p.

Heksenfeest



SPECIALE ARRANGEMENTEN IN LENTE EN ZOMER

HET BLOEMENBUFFET

Een prachtig zomerbuffet met 
bloemetjessoep, evervarken, garnalen en mooie vissen, 
gulle salades, bloemen, zomerfruit, diverse ijssoorten.

€ 52,50 p.p.

HET MIDZOMERNACHTFEEST
Bij een houtvuur.

Bedwelmende toverdrankjes van onze Druïde 
de honingdrank mede,

vruchten op brandewijn, 
vruchtensappen,
bier en wijn en

“Het Bloemenbuffet”

Vier uur lang, min. 100 personen

€ 71,50 p.p.

Midzomernachtfeest



PROBEER ONS ARGENTIJNS ROOSTERFEEST, DE ASADO!

Asado wil zeggen een Argentijns roosterfeest: barbecueën en roosteren
met echt vlees en groenten van de rancho. U moet het meemaken om het te 
geloven! Speciaal voor onze koningin Maxima, in het leven geroepen.Net als 

Maxima staat een Asado voor passie en temperament!

Onze eigen “Argentijnse ‘Asador’” ontsteekt eerst een groots vuur van hout en 
houtskool. Als deze eenmaal op juiste temperatuur is, roostert hij vanaf een
groot rooster genaamd ‘parrillas’, langzaam vele grote stukken vlees en vis.

Natuurlijk eet u mooi vlees en verse vis (zoals u van ons gewend bent), van kop tot 
staart, langzaam geroosterd op een smeulend vuur, zowel binnen als buiten. Een 

fantastisch feest voor jong en oud, voor de hele familie.
Om het Argentijnse roosterfeest cachet te geven, halen wij alles uit de kast.

Voor een bedrag van € 27,50 p.p. kunt u werkelijk genieten! 

minimaal 40 personen. De Asado..... een woord om nooit meer te vergeten.

De Asado


