WinterTuin Arrangementen

Net als bij al onze arrangementen kunt u de drankjes op uw feest of partij per consumptie betalen of deze per uur
afkopen.
Speciale winterdrankjes
Natuurlijk kunnen in de WinterTuin speciale winterse dranken niet ontbreken, denk bijvoorbeeld aan:
• Glühwein
• Jägerthee
• Warme chocomel (eventueel met slagroom en/of strohrum)
• Weissbier
• Glühkriek
• Shotjes (apfelkorn, schrobbelèr, jägermeister)
• Speciale koffie/thee (met slagroom en/of likeurtje)
• Bubbles (vooral tijdens de feestdagen)
Eten
We bieden volop winterse gerechten aan:

Winter-BBQ
Speklapjes
Grillwurst
Hamburger
Cocktailsaus, knoflooksaus, zigeunersaus, kerriesaus.
Komkommersalade, zure groenten, gemengde salade.
Aardappelgratin, gebakken ui, huzarensalade.
Bourgondisch brood en kruidenboter.
Stampottenbuffet
Boerenkoolstamp
Worteltjesstamp
Zuurkoolstamp
Vers gebraden worst in de jus
Gebakken spek in de jus
Rookworst
Hachee

Boeren buffet
Warme beenham
Gebraden spek
Gebraden worst
Uiensaus
Blanke kruidensaus
Puree
Aardappelgratin
Rauwkostsalade met noten en
champgnons
Belse mik en broos
Goei boter
Koffietafel Winterstijl
Kersenbrandewijn
Kopje snert
Gebraden speklapjes
Gebraden worst

Appelmoes
Roggebrood

Soepenbuffet
Snert
Goulashsoep
Bospaddestoelencremesoep
Diverse broodsoorten / broodjes
Katenspek
Brood, boter en kruidenboter

Wild buffet of diner
Wildboullon met stokbrood, boter en kruidenboter
Hazenpeper
Hertenstoofpotje
Puree, aardappelgratin, preizelberen, stoofpeertjes, rode
kool en broccoli.
Notenijs, kaneelijs met slagroom en warme chocolade
saus

Diverse brood en broodjes
Zoet beleg
Diverse streekproducten in de vorm
van koude vleeswaren en kazen
Goei boter
Koffie, thee en melk onbeperkt

Kaasfondue
(Dit is speciaal voor kleinere
gezelschappen)
Zwitserse kaas
Diverse soorten breekbrood om mee
te stoppen
Rauwkostsalade
Fruitsalade

Winterdiner
Ham van het Groene Woud varken met stoofpeertje
Kopje snert of wildbouillon
Rundersucade
Wildpeper
Zalmmootje
Passend wintergarnituur
Desert van kaneelijs, caramelbavarois met slagroom of
Wafel met warme kersen, vanilie ijs en slagroom
Activiteiten
We hebben ook gedacht aan eventuele bezigheden, zoals:
•
•
•
•
•
•

Spijkerslaan
Wursthackzen
Klunparcours
Lattenrace
Spijkerbroekhangen
Ik hou van Holland

Muziek
Indien gewenst kan u passende muziek bij uw gelegenheid bestellen. Natuurlijk kunt u dat ook zelf regelen, maar
het is altijd mogelijk om gebruik te maken van onze diensten (geluidsinstallatie, huis-dj’s)
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