
 

 

  

 

 

   
  

 

 

Buffetten 
alleen op reservering 

vanaf 12 personen 

 

 

Koud & warm buffet 

‘Maargies’   
(op reservering, vanaf 12 personen) 

Koud: 
· Diverse broodsoorten met  
        tapenades en kruidenboter  
· Rijk gegarneerde rundvleessalade  
· Specialiteit van het huis ‘Pastasalade     

Fenneke’ 
 
Extra opties koud buffet tegen meerprijs p.p.  
Groene salade met kippendij en  
pestodressing         € 2,00, 
Zalmsalade gegarneerd met  
diverse vissoorten   € 2,50 
Partyschotel vlees variaties  € 4,50 
met o.a.: kipspiesjes, gemarineerde  
gehaktballetjes, grillworst, hamrolletjes  

Koud buffet p.p.: €  8,50 
Warm buffet p.p.: € 14,50 
Koud & Warm p.p.: € 21,50 



 

 

Koud & warm buffet 

‘Maargies’   
(vervolg) 

Warm: 
· Gegrilde kipsaté met lichtzoete satésaus,  
        afgemaakt met seroendeng en kroepoek  
· Oerhammetjes met honingmosterdsaus  
· Aardappelgratinschotel met spek & ui,  
        gegratineerd met kaas  
· Geurige witte rijst met groene kruiden  
· In knoflookolie gewokte groene groenten  
 
Extra opties warm buffet tegen meerprijs p.p.  
Gebakken krielaardappeltjes met  
rozemarijn & tijm    € 1,25 
Gevulde courgette met gewokte  
groenten in kerriesaus (veg.) € 1,75 
Gegrilde kip drumsticks met  
chilidip  € 1,75 
Gemarineerde lichtzoete  
spareribs met aioli en bbq-dip  € 2,25 
Grootmoeders runderstoof met  
kruidkoek  € 2,50 
Op de huid gebakken zalmfilet  
met dillesaus  € 3,50 
                      

  
 
 

Winters Stamppottenbuffet  
‘D’ olde stal’  

(op reservering, vanaf 12 personen) 

Prijs p.p.:  € 16,50 
 
· Stamppot boerenkool met  
        uitgebakken spekjes  
· Zuurkoolschotel met ananas  
· Oma’s Hutspot  
· Ovenschotel van stamppot  
        rauwe andijvie met paprika en oude kaas  
        (keuze uit 3 soorten van bovenstaand  
        assortiment)  
        
· Rookworst  
· Oma’s gehaktballetjes (3 stuks p.p.)   
· Runderstoofpot 
· Gekruid procureurlapje  
        (Keuze uit 2 soorten vlees van  
        bovenstaand assortiment)  
 
       Altijd geserveerd met jus en diverse 
       tafelzuren zoals augurk, zilveruitjes,  
       piccalilly en mosterdsaus  
 



 

 

Toscaans buffet  
‘Viva la Maargie’  

(op reservering, vanaf 12 personen) 

Prijs p.p.:  € 19,50 
 
Koud: 
· Diverse Italiaanse broodsoorten met  
        pesto’s en Italiaanse brooddippers  
· Gemarineerde Italiaanse olijven  
        & zongedroogde tomaatjes  
· Tomaat-mozzarellasalade met  
        balsamicodressing uit Modena  
· Pennesalade met pesto en gegrilde kip  
· Insalata mixta, diverse slasoorten  
       met tomaat-knoflook dressing  
 
Warm: 
· Conchigli tricolore met bolognesesaus  
        en geschaafde grande pardano  
· Lasagne met salami en courgette  
· Tagliatelle met spinazie, zongedroogde  
        tomaatjes en Italiaanse kaas  
· Penne pasta carbonara (spekjes, ui  
        & champignons)  

 

 

Zomers BBQ Buffet  
’t Kallenkerkje’  

(op reservering, vanaf 12 personen) 

Prijs p.p.:  € 18,50 
 
       Vleesitems        
· Hamburger, barbecueworstje (gegaard), 
       gemarineerde karbonade, mild gekruide  
       kipdrumstick, kipsaté spies, sparerib,  
       shaslick spies, runderstoofpotje,   
       hawaïspies      
       (Keuze uit 5 soorten van bovenstaand  
       assortiment)  
 
       Vegetarisch alternatief 
· Vega hamburger, vega bbq-worstje,  
        vega spiesje, vega satéspies 
 
· Stokbrood & kruidenboter  
· Assortiment sauzen: knoflooksaus,  
        cocktailsaus, satésaus  
· Rijk gegarneerde rundvleessalade  
· Groene salade (vegetarisch) 



 

 

Zomers BBQ Buffet  
’t Kallenkerkje’  

(vervolg) 

       Extra opties tegen meerprijs p.p. 
· Varkenshaassaté spies € 3,50 
· Gemarineerde biefstukspies  € 3,75 
· Entrecote  € 3,75 
 
 
        BBQ Pakket speciaal voor kinderen  
        Prijs p.p.: € 6,50 
· Hamburger, frikandel 
· Spiesje met gehaktballetjes en worstje 
· Appelmoes 
· Friet met mayonaise & ketchup  

 

  
 
 

Pizzabuffet 
‘EiGenwijs’ 

(op reservering, vanaf 12 personen) 

Prijs p.p.:  € 17,00 
 
Maak zelf je eigen pizza; er is ruime keuze  
uit diverse toppings met voor ieder wat wils.  
Daarna worden ze afgebakken door onze  
eigen “Mario” in de met hout gestookte oven.  
 
Buffet bestaat uit: 
· Uitgerolde pizzabodems 
· Tomatensaus 
· Rijk assortiment toppings zoals ham,  
        salami, champignons, uien, paprika,  
        tomaat etc.  
· Geraspte kaas 
· Diverse Italiaanse broodsoorten  
        met pesto’s en Italiaanse brooddippers  
· Groene salade (vegetarisch) 
· Pennesalade met pesto en gegrilde kip  
 
 



 

 

Toetjesbuffet 
‘t Achterafje’  

(op reservering, vanaf 12 personen) 

Prijs p.p.:  ¼ 6,75 
 
· Boerenkwark met vers seizoensfruit  
· Huisgemaakte citroentiramisu 
· Mousse van witte chocolade en  
        rood seizoensfruit  
· Drie soorten boerenijs, bereid uit  
        verse koemelk  
· Huisgemaakte bosvruchtensaus  
· Flensjes met compote van seizoensfruit  
        en gekarameliseerde amandeltjes  
· Slagroom  

 

 

Hapjesschotels 
(op reservering, vanaf 12 personen) 

 
 
Bestaande uit: 
 
Koud: 
· Gevulde eieren 
· Ham met roomkaas 
· Kaas met komkommer en cervelaat 
· Gehaktballetjes met zilverui 
· Runderrookvlees met salade 
· Cevapcici (soort kebabworstjes) 
· Bali cocktail saté 
· Kipfilet met ananas roomkaas 
· Meloen met rauwe ham 
 
Per persoon, per ronde: € 1,00 
 
Warm: 
Bittergarnituur met: 
· Minifrikandel 
· Bitterbal 
· Bamihapje 

Per persoon, per ronde:        € 0,75 



 

 

Overig 
(op reservering, vanaf 12 personen) 

 
 
 

Nootjes op tafel  € 0,75 p.p. 
Nootjes en olijven op tafel € 1,50 p.p. 
 
 
Broodje beenham  
Bestaande uit: 
· Beenham met beenhamsaus 
· Twee kadetjes per persoon (bruin of wit) 
 
Per persoon: € 4,75 
 
 
Huisgemaakte soep 
Keuze uit: 
· Tomatensoep 
· Groentesoep 
· Courgettesoep 
 
Per persoon: € 4,00 
 
 
   

 

  

 
 

High Tea 
     (alleen op   reservering)                                 



 

 

High Tea arrangement 
(op reservering, vanaf 2 personen) 

 
Bestaande uit: 
 
· Keuze uit diverse soorten thee 
· In het seizoen: verse muntthee 
· Soepje met pestostengels 
· Monchoutaartje met huisgemaakte jam  
· Bonbons 
· Brownies 
· Wraps 
· Huisgemaakte hartige taartjes 
· Diverse soorten sandwiches 
· Huisgemaakte scones 
· Vers fruit met mascarponesaus 
 

Per persoon                   € 19,50 
 
 
Kinder high tea (tot 12 jaar)       € 10,00 

 

 

Lunches  
 
 
 
Eenvoudige lunch (vanaf 6 personen) 
Bestaande uit: 
· Eén soort huisgemaakte soep  
        (keuze uit: tomatensoep, groentesoep en         
        courgettesoep) 
· Vanaf 12 personen: twee soorten soep  
· Met ham en kaas belegde bolletjes 
· Melk en karnemelk 
 
Per persoon € 6,50 
 
Uitgebreide lunch (vanaf 12 personen) 
Bestaande uit: 
· Twee soorten huisgemaakte soep 
        (keuze uit: tomatensoep, groentesoep en         
        courgettesoep) 
· Buffet met diverse broodjes en beleg 
· Eiersalade 
· Melk, karnemelk en jus d’orange 
 
Per persoon € 11,50 
 
 



 

 

Lunches  
 
 
 
 
 
Luxe lunch (vanaf 12 personen) 
Bestaande uit: 
· Twee soorten soep  
        (keuze uit: tomatensoep, groentesoep en  
        courgettesoep) 
· Buffet met uitgebreid assortiment   

broodjes en beleg 
· Vers belegde sandwiches 
· Kroket 
· Pastasalade 
· Melk, karnemelk en jus d’orange 
 
 
 
 
Per persoon € 15,50 
 
 

 

 

Overige 
  mogelijkheden 

  (alleen op reservering) 



 

 

Overige mogelijkheden 
 
 
 
 
 

Kinderfeestje zonder eten 
· Ranja met diverse lekkernijen 
· Speurtocht op de boerderij  
· Zakje chips of waterijsje  
· vrij gebruik van speeltoestellen, skelters 

en dergelijke 
Per persoon:         € 6,50 
 
Kinderfeestje met eten 
· Bovengenoemd kinderfeestje 
· Patat met snack of pannenkoeken 

               € 9,50 
 
Speurtocht (voor volwassenen) 
Speurtocht rond de boerderij van ongeveer  
2 uur met diverse doe– en denkopdrachten.  
Leuk voor bijvoorbeeld een familiedag,  
bedrijfsfeest of reünie. 
Per persoon:         € 7,50 
 

 

 

Overige mogelijkheden 
 
 
Huur pipowagen 
Knusse pipowagen voor een heerlijke  
vakantie op het platteland 
Per nacht:                € 50,00 
Per week:          € 300,00  
 
Huur paardentram (met tractor)  
Een gezellig uitje voor jong en oud 
Maximaal 20 personen 
Per uur, inclusief chauffeur        € 65,00  
Per uur, exclusief chauffeur       € 40,00 
 
Huur skybox 
Sfeervolle ruimte voor een bijeenkomst  
of vergadering met uitzicht op de koeien  
en de landerijen 
Per dagdeel:         € 30,00 
 
Huur Kallenkerkje 
Klein maar fijn kerkje, zeer geschikt voor een 
huwelijksvoltrekking, kleine voorstelling etc. 
Per dagdeel (max. 30 personen)       € 100,00 
  



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

   

Tot ziens! 

 

 

  

 

 
 
 

   
  

 

 

 

 


