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Met gepaste trots presenteren wij u het nieuwe Smaakboek voor Partyschip Giethoorn. 

 
Wij hebben vorig jaar een grote omslag 

gemaakt binnen Feest & Culinair en zijn 

overgestapt op de Merken van Moeder Aarde. 

Moeder Aarde geeft ons prachtige producten: 

zuivel, vlees, groenten, fruit en vis. Feest & 

Culinair is 100% natuurlijk met pure smaken 

zoals het hoort. Eerlijk biologisch geteeld met 

respect voor Moeder Aarde en dat verschil 

proef je duidelijk.  

Al onze producten komen uit de regio want 

waarom van ver halen als het dichtbij zo 

heerlijk te verkrijgen is. 

 

 

 

 

Wij werken met de volgende vaste leveranciers: 

 

- Slager Van der Zee: vlees en vleeswaren van o.a. het Sallaands Varken en het Vechtdal rund 

- Harry de Smaakspecialist: zuivel, kaas en delicatessen o.a. de Windesheimer Kloosterkaas 

- Biologische Bakker Le Perron: o.a. notenbrood, bourgondische broden en speciaal brood 

- Hanos voor de duurzame vis, poelier en alle veel voorkomende producten van “Ik Kook Bewust!” 

 

Feest & Culinair voelt zich verantwoordelijk om de mensen meer bewust te maken van voedsel, wat het met je 

doet en vooral wat het met Moeder Aarde doet.  “Ons streven is de betrokkenheid tussen groen en de mens te 

vergroten “, aldus Hans Snippe, creatief ondernemer van Feest & Culinair. Onze ambitie is niet de grootste 

cateraar van Zwolle te worden maar de meest smaakvolle & beste cateraar! 

 

Geniet van de gerechten uit dit nieuwe Smaakboek!  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

LUNCHES 
 

TROUW - Feest Lunch 
Op het buffet plaatsen wij een mix van onderstaande gerechten.  

Wij serveren deze gerechten in mooie manden of kleurrijke schalen. 

 

- Diverse belegde mini bolletjes zoas mais, meergranen en speld 

Deze zijn belegd met verschillende soorten streekazen en vleeswaar 

- Wraps gevuld met zalm & roomkaas 

 

 

Feest Lunch 
Op het buffet plaatsen wij een mix van onderstaande gerechten.  

Wij serveren deze gerechten in mooie manden of kleurrijke schalen. 

 

- Klein kopje soep van het sezioen 

- Diverse belegde mini bolletjes 

- Mini Maisbollen met roomkaas of brie of diverse vleeswaren 

- Turks Brood gezond met sla, tomaat, komkommer ei, kaas & ham 

- Wraps gevuld met gerookte kip & sla  

- Hartige snack: mini gehaktballetjes, hartige cup cakes 

- Glaasje vers fruit 

- Melk en jus d’orange 

 

 

Boergondisch Lunch Buffet 

Biologische landbroden in zijn geheel gepresenteerd, hierbij komen de volgende items 

- Robuuste houten plank erbij met daarop verschillende vleeswaren en zoetigheden: U mag zelf de 

broden beleggen! 

- Vleeswaar o.a.: Gedroogde ham uit het Vechtdal, Twentse pastrami, rollade en beenham van Saallands 

varken en rollade van boerderij kip 

- Diverse streekkazen zoals Polderkaas – Boer’n Trots, Vreugdehoeve en Bastiaan  

- Warm bijgerecht zoals gehaktbal met mosterdgembersaus 

- Smoothie, Melk en Jus d’ Orange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

HAPJES  &   LEKKERNIJEN  
 

 

 

Smaakvol | Op de Tafels 
Makkelijk en lekker om me te beginnen. Wij plaatsen op de tafels plankjes, deze zijn goed gevuld met diverse  lekkernijen 

 

 

- Twee verrassende kaassoorten kaas  

- Plakjes Nagelhout, gedroogd rundvlees 

- Verschillende worstsoorten  

- witte druiven & walnoten 

- Chutney en Zwolsche mosterd 

 

 

 

Broodfestival 
Leuk om op de tafel te zetten en lekker om te krijgen.........  

Glazen bokaal gevuld met diverse verrassende broodsoorten met daarbij  

verschillende tapenades en dippers zoals 

 

- Zachte kruidenboter    

- Heksenkaas 

- Pesto 

- Tomaten Tapenade 

 

 

 

Hollandse Lekkernijen 

 
Wij plaatsen op de tafels een origineel kistje, deze is goed gevuld met diverse  Hollandse lekkernijen. 

 

- Huisgemaakte Tortilla koekjes met gesmolten kaas 

- Diverse soorten kaasstengels 

- Diverse Groentestengels 

- Tweetal frisse dippers 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Feesthapjes 

Wij serveren voor uw gasten de onderstaande Feest-hapjes 

 

- Tramazinni brood met filet americana, pesto, ei en een cornichon 

- Bruschetta met tomatentapenade en brie 

- Wrap met gerookte Schotse zalm, roomkaas en rivierkreeftstaartje 

- Gevuld Vechtdal scharrel-ei met husgemaakte ei-salade 

- Gerookte ham met meloen 

 

 

 

Bij-de-Handjes 

Wij serveren wij de volgende eigentijdse en trendy hapjes, zo kun je deze kleine amuses wel noemen.  

We serveren onze Bij-de-Handjes in en op porseleinen schaaltjes, potjes, lepels of bordjes: 

 

- Gevulde kastanje champignon met geitenkaas  

- Polder-Bietensalade met appel en haring 

- Couscous salade van bloemkool met courgette, honing en dragon 

- Gemarineerde Gamba’s in een limoen-mayonaise dressing 

- Carpaccio van het Vechtdal rund met streekkaas 

- Sushi – Sake & Tekka Maki en Crunch maki 

 

 

 

 

Streetfood 

Streetfood betekent niets meer en niets minder dan hapjes die uit de hand gegeten kunnen worden.  

Heerlijke hapjes voor informele feesten.  Het zijn het eigentijdse gerechtjes  

uit de wereldkeuken op bijzondere wijze gepresenteerd 

 

 

 

- Voor de lekkere trek serveren wij  trendy mini-hamburgertje     

- Mals stukje Kipsaté met satésaus en gebakken uitjes  

- Puntzakje met een spies van gehaktballetjes met een salsa saus  

- Heerlijke kleine vegetarische Cupcakes, vol groenten!  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hartige Lolly’s 
Tijdens uw feest serveren wij voor uw gasten de volgende onderstaande culinaire amuses. Alle 

hapjes zijn op een stokje geprikt en zijn ware verrassingen met ieder een eigen smaak en karakter 

- Cherrytomaatje met chocola en peperkorreltjes 

- Gemarineerde gamba op een spiesje 

- Tomaatje met mozzarella en basilicumblaadje  

- Wrap met zalm & roomkaas 

 

 

 

 

 

Kaaswagen 
Wij komen de kaaswagen op elke locatie of plek bij u naar binnen rijden. Fantastische aanvulling op uw borrel of als einde 

van het Walking Dinner. Ambachtelijk gemaakt door de jongens van Project 5 uit Zwolle. Wij verzorgen de volgende  

ambachtelijke producten op deze kaaswagen 

 

- Heerlijke Sallandse procureur 

- Authentieke nagelhout 

- Boergondische broden van Le Perron uit Zwolle 

- Floortje Fenegriek, Bastiaansen belegen en Oude Kaas van Harry de 

Smaakspecialist uit Zwolle. 

- Walnoten & druiven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BUFFETTEN 
 

 

Bijzonder Stampen 
 

Als de koude dagen aantreden krijgen veel mensen weer zin in stamppot. Dat is nu eenmaal typisch Hollands! Wij hebben 

een aantal heerlijke en bijzondere stamppotten samengebracht in dit buffet. 

Heerlijke stamppotten maar net even op een andere manier bereid! 

 

Stamppotten 

- Stamppot van Romanesco met gekookt ei  

- Bieten Stamppot met gebakken ui  

- Stamppotje pastinaak met nootmuskaat  

- Broccoli stamppot met noten en gegrilde ham 

 

Warme gerechten 

- Sudderlappen met  ui, wortel en gebonden jus 

- Mini gehaktballetjes in jus 

- Sallaands braadworstje 

 

Bijgerechten 

 

- Uitgebakken spek van het Sallands Varken 

- Mooie volle bruine Jus  

- Piccalilly  &  Zwolse mosterd 

- Augurk  &  Zilveruitjes 

 

______________________________________________________ 

 

Uit de Oven 

Onze ovenschotels worden met verschillende ingrediënten laag voor laag in de schaal gedaan, langzaam in de 

oven gegaard en gegarneerd met kaas waardoor een er een krokant korstje ontstaat. 

 

Ovenschotels 

- Witlof schotel met rundergehakt en kaas 

- Ovenschotel kip met courgette, champignons en witte room saus 

- Broccoli ovenschotel met Sallands varken 

- Bloemkool schotel met spinazie gratin 

 

Bijgerechten 

- Frisse groene salade met frambozen dressing 

- Geroosterde & gegrilde groenten 

- Seizoen salade met walnoot en pijnboompitten 

 

 

 



 

 

 

Stoofschotels 

Stoofpotten worden bij ons klaargemaakt door een gerecht gedurende lange tijd  

op een lage temperatuur te garen. Onze traditionele en smaakvolle stoofpotten worden 

 bereid met vlees uit  de regio en groenten uit de polder. 

 

 

Warme gerechten  

- Zwolse stoverij  | oorsprong Zwolse mosterd en wit brood 

- Kalfstoverij uit het IJssel-Delta  

- Stoof van boerderij kip met wortel en ui 

- Pompoenenstoof met rode ui, koriander, rozijnen en olijven 

 

Bijgerechten 

- Rijst en Aardappelen naar keuze 

 

_______________________________________________ 

 

Mama Mia! 
Bij dit buffet hebben we ons laten inspireren door de Italiaanse keuken. Eten is daar een belangrijk deel van het dagelijkse 

leven, waar men uitgebreid de tijd voor neemt. 

 

Salades 

- Salade van kool met vinaigrette 

- Courgette Mia met een krokante bodem 

- Frisse groene met salade met olijven, tomaat, komkommer 

 

Warme gerechten 

- Penne Carbonarra met spek, ui, gebakken champignons en geraspte kaas 

- Macaroni Napolitana: met rundergehakt  

- Lasagne met groenten, spinazie en mascarpone  

 

Bijgerechten 

- Vers afgebakken Italiaan se broden van onze biologische bakker 

- Pesto, tapenade, heksenkaas  

 

_______________________________________________ 

 

Wat de pot schaft 

Laat je verrassen door wat onze Chef voor u bereidt. Het buffet wordt samen gesteld met de lekkerste 

gerechten die we deze dag voor handen hebben. Altijd voedzaam, 100% biologisch en uit de streek 

 

 



 

 

 

 

 

 

Half om Half Buffet 
Dit buffet bestaat voor de helft uit vegetarische gerechten en de andere helft is vis of vlees.  

De vega gerechten zijn zo lekker dat je niet eens door hebt dat je geen vlees of vis eet.  

Het buffet bestaat uit de volgende gerechten ( uiteraard afhankelijk van het seizoen) 

 

 

Salades 

 

- Huisgemaakte aardappelsalade met  augurk, kappertjes, bieslook en crème fraîche 

- Salade met gebakken rode ui, champignons, gebakken spekjes en schapenkaas 

- Overheerlijke salade van tomaat, basilicum, pesto en olijfolie 

- Drie kleuren salade van wortel, rettich en spinazie 

 

Warme gerechten 

- Groente – cannelloni rolletjes gevuld met groenten, kaas en tomatensaus 

- Op de huid gebakken zeebaars met sugarsnaps en wortel 

- Quiche van verse voorjaarsgroenten, raapstelen, blauwkaas en tijm 

- Malse runderstoofschotel 

 

Bijgerechten 

- Gebakken Hollandse krieltjes met zeezout en rozemarijn 

- Geurige lente rijst 

- Geroosterde & gegrilde groenten: aubergines, courgettes, paprika, tomaat, artisjok en ui 

- Het buffet wordt aangevuld met vers gebakken broden, pesto en frisse dippers 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lente Buffet 

Het seizoen en het weer bepaalt wat er bereid wordt in dit zonnige Lentebuffet.  

We werken met streekgebonden producten, het fruit komt uit Oldebroek, de groenten uit de  

Koekoekspolder en het vlees uit het Vechtdal. 

 

 

Diverse salades 

- Groene salade van mesclun met lente-ui en roze garnalen met een fris-zure limoendressing 

- Haringsalade met bieslook en rode ui 

- Kruidige kipsalade met champignons en sinaasappel 

- Courgette salade met zoete puntpaprika  

- Aardbeiensalade met veldsla, geitenkaas en balsamicoazijn 

 

Warme gerechten 

- Op de huid gebakken dorade met sugarsnaps en wortel 

- Beenham met saus van asperges 

- Licht gerookte lamsrollade met honing-tijmsaus 

 

 

Bijgerechten 

- Gebakken nieuwe krieltjes 

- Geurige lente rijst  

- Broccoli met bospeen 

 

Het buffet wordt aangevuld met vers gebakken broden met pesto en frisse dippers 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Italiaans buffet “La Dolce Vita” 

 

Italië, het land van levensgenieters, waar men met de meest eenvoudige ingrediënten de heerlijkste gerechten op tafel 

brengt. Wij hebben een aantal mooie klassiekers samengebracht in dit buffet. 

 

 

 

Koude gerechten 

 

- Salade meloensoorten met rauwe hammen 

- Carpaccio met salade van venkel, bleekselderij  en geroosterde pijnboompitten 

- Courgettelinten met citroen, munt, basilicum en geitenkaas 

- Seizoenssalade  met walnoten rode ui en champignons en spekjes 

- Salade caprese met tomaat mozzarella pesto en basilicum 

 

 

Warme gerechten 

 

- Ossobucco; malse sukade in tomatensaus en tijm rozemarijn 

- Frittata met twee toppings gegrilde kastanjechampignons en groenten 

- Toscaanse kip met wortel, courgette en paprika 

- Op de huid gebakken baarsfilet met pancetta op gesmoorde venkel 

- Lasagne met mascarpone, spinazie en zongedroogde tomaat 

 

 

Bijgerechten 

- Gebakken aardappel met Italiaanse kruiden 

- Verse pasta; smaakvol gekruid 

- Salade Caprese met tomaat mozzarella pesto en basilicum 

- Italiaanse broden met drie  soorten tapenades 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Proef de Streek 

Al het goede hoeft niet van ver te komen, wij halen de ingrediënten van dit luxe buffet bij ons uit de buurt.  

Producten met een verhaal en historie, de groenten komen uit de Polder,  vlees uit het Vechtdal, en kip van de Veluwe en de 

eieren uit Wijthem.  Gerechten met een pure smaak waar je de herkomst van weet en proeft! 

 

 

Diverse salades 

 

- Gepofte pastinaak en peen  

- Quinoa met biet, karwijzaad en bieslook met scheutje citroensap 

- Polderaardappelsalade 

- Groene Kool met licht geroosterde  Gaasterlander venkelworstjes en 

mosterd 

- Gegrilde en geroosterde champignons gevuld met geitenkaas 

 

 

Warme gerechten 

 

- Langzaam gegaarde kalfsvlees met grove Zwolsche mosterd en knolselderij 

- Op de huid gebakken snoekbaars uit de Vecht met in witte wijn gesmoorde kruidige venkel 

- Zacht gegaarde kip in witbier met venkel, citroengras en rode ui 

- Zacht gegaarde Drents Hoogveen lamsrollade met saus van tijm en rozemarijn  

 

 

Bijgerechten 

- Geurige rijst met citroengras 

- Gebakken Hollandse kriel in schil 

- Oer-Hollandse boerenbroden van de Le Perron  met dippers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Streek Tapas Buffet 
Regionale specialiteiten met invloeden van klassieke streekgerechten uit Portugal, Spanje en Italië.  

De delicatessen en plaatselijke lekkernijen die u op de tapas-tafel vindt, zijn op traditionele wijze bereid.  

De gerechten worden gepresenteerd in en op kleurig aardewerk en mooie, getinte schalen en kommen.  

Kortom: een ware traktatie voor u en uw gasten. 

 

 

Koude gerechten 

 

- Groene salade met olijven, fetakaas en zongedroogde tomaat 

- Tonijnsalade met appel en ansjovis 

- Gegrilde gamba-spiesjes met een marinade van gepofte paprika 

- Champignons gevuld met geitenkaas en zalm 

- Schaal met verschillende soorten hammen 

- Quinoa salade met courgette, paprika en tomaat 

- Grove Spaanse aardappelsalade 

- Spies met gegrilde zalm en een bijpassende saus 

- Crostini’s met geitenkaas en gepofte tomaat 

- Crostini’s met eiersalade en ansjovis 

- Spaanse olijvenpasta-salade met kappertjes, munt en knoflook 

- Peppadews met roomkaas en gesneden bieslook 

- Geroosterde en gegrilde groenten 

 

 

Warme hoofdgerechten 

 

- Gegrilde krieltjes nog in de schil met zeezout en rozemarijn 

- Quiche van verse groenten en schapenkaas 

- Worstjes met olijven 

- Streekpaella  met gamba’s,  mosselen en kip 

- Gehaktballetjes in pikante saus van tomaat, knoflook, rode peper en peterselie 

- Runderstoofpotje met wortel, rode ui en paprika 

- Zeebaars op de huid gebakken met gemarineerde venkel 

 

Het buffet wordt aangevuld met  Bourgondische Broodsoorten en verschillende tapenades en  

dippers zoals; pesto rosso, aioli en gegrilde paprikadip met olijven en knoflook 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Italiaans Tafelbuffet ‘Tavolo di famiglia’      (tot 80 personen) 

Geen deftig diner, niet in de rij voor het buffet,  maar feestelijk smullen aan gezellig lange tafels, als een grote 

Italiaanse familie. Ongedwongen tafelen en eten wat je lekker vindt in je eigen volgorde en tempo. Gezellig en 

rumoerig. Net zoals de wijn en het mineraalwater, staan alle gerechten op tafel. 

 

Koude voorgerechten 

- Tapenades en Dippers  

- Zeezout met olie 

- Vitello Tonato, kalfsfricandeau met een tonijnmayonaise 

- Gerookte carpaccio met pijnboompitten, sla en pesto 

- Een variatie van verschillende hamsoorten 

- Bruchetta con pomodoro 

 

Warme tussen gerechten 

- Gemarineerde Gamba’s 

- Gegratineerde mosselen met tapenade en Manchego kaas 

- Zacht gegaarde lamsvlees met prei en bleekselderij 

 

Salades 

- Bonte bospeen 

- Veldsla met aardbeien,  geitenkaas en balsamico dressing 

- Couscous gemaakt van gewokte  bloemkool met diverse groenten 

- Geroosterde en gegrilde groenten 

- Insalata mozzarella caprese 

 

Warme gerechten 

- Baars op de huid gebakken met Provençaalse kruiden 

- 24 uur zacht gegaard procureur, in en jus van wortel, venkel en tijm 

- Entrecote van de grill 

- Warme Seizoensgroenten 

- Gepofte roseval aardappel met verse Italiaanse  kruiden 

- Verse tagliatelle gemarineerd met citroen olijfolie en rode peper 

 

 

Uw gasten kunnen aan tafel genieten van heerlijke desserts die op tafels staan op  

verschillende schalen met gemengd fruit,  huisgemaakte tiramisu en crème brulée 

 

 

 

 



 

 

BARBECUES  
 

BBQ GRILL  Buffet 
Al onze vlees en visgerechten worden vers voor u bereid op de barbecue. De salades zijn ambachtelijk gemaakt en vol verse 

groenten. Voor uw gasten serveren wij de volgende lekkernijen op het barbecue buffet: 

 

 

 

Warme grill gerechten 

- Vleesspies met groenten 

- Spareribs 

- Gerookte Schotse Zalm 

- Hamburger van rundvlees  

- Kipsaté 

- Sallands braadworstje 

 

 

Salades 

 

- Twentse Salade; een klassieke salade aangemaakt met roommayonaise, rijkelijk gegarneerd met 

diverse vleessoorten zoals; ham, salami en pastrami 

-  

- Huisgemaakte aardappel Salade van de Roseval aardappel 

- Tomatensalade met zwarte olijven, feta, rode ui en komkommer 

- Aardbeiensalade met veldsla, geitenkaas en balsamicoazijn 

 

Sauzen 

Natuurlijk staan er voldoende koude en warme sauzen klaar die u heerlijk 

kunt combineren met de gegrilde gerechten, o.a. knoflook- cocktail en 

barbecuesaus en daarnaast nog warme satésaus 

 

 

De barbecue wordt aangevuld met vers afgebakken broden, met olijven tapenade, pesto en heksenkaas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Luxe Grillbuffet 

Voor uw gasten serveren wij de volgende lekkernijen op het luxe grill buffet 

 

 

Salades 

- Tomatensalade met  zwarte olijven, feta, rode ui en komkommer 

- Twentse salade; een klassieke salade aangemaakt met roommayonaise, rijkelijk 

gegarneerd met diverse vleessoorten zoals; ham, salami en pastrami 

 

- Huisgemaakte aardappelsalade van de Roseval Aardappel 

- Vissalade rijkelijk opgemaakt met verschillende soorten vis 

- Aardbeiensalade met veldsla, geitenkaas en balsamicoazijn 

- Salade van rauwe ham met venkel en bleekselderij bestrooid met pecorinokaas 

- Geroosterde en gegrilde groenten 

 

Warme gerechten 

- Gegrilde Rib-Eye 

- Gemarineerd entrecote  

- Spareribs 

- Hamburger van rundvlees  

- Kipsaté 

- Heerlijke grote garnalen in eigentijdse marinade 

- Gerookte Schotse Zalm 

- Groentespies van courgette, rode & gele paprika en champignons 

 

 

Sauzen 

- Natuurlijk staan er voldoende koude en warme sauzen klaar die u heerlijk kunt combineren met de 

gegrilde gerechten; o.a. barbecue-, whisky- en knoflooksaus &  satésaus 

 

De barbecue wordt aangevuld met vers afgebakken broden, met olijven tapenade, pesto en heksenkaas.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rook & Vuur 

Waar rook is, is vuur. Waar vuur is, is passie. Een pure passie die ontstaan is door vele leermeesters in 

kookkunst en nu wordt neergezet als een bijzondere ervaring met een vers bereide maaltijd uit de rookoven. 

 

Salades 

 

- Boerensalade met tomaat, komkommer, uienringen en stukjes boerenkaas van 

kaasboerderij Bastiaan uit Rouveen met een heerlijk dressing van Zwolse mosterd 

- Gemarineerde gegrilde groenten, zoals champignons, paprika en courgettes 

- Dun gesneden runderezeltje op een rucolasalade met een zachte geitenkaas 

- Polder aardappel - vissalade met spitskool, ui en gerookte zalm 

- Salade van rauwe ham met venkel en bleekselderij bestrooid met pecorinokaas 

 

Warme gerechten 

- Lamsracks 

- Rib Roast 

- Gerookte Schotse Zalm  

- Dorade filet 

- Casselerrib 

- Gerookte groentespies van courgette,  rode & gele paprika en 

champignons 

 

Warme grillgerechten 

Voor de gasten die niet van gerookt vlees en vis houden bereiden we een aantal gerechten op de BBQ 

- Entrecote 

- Kipsaté 

- Gamba’s  

- Varkensprocureur. 

 

Sauzen 

- Natuurlijk staan er voldoende koude en warme sauzen klaar die u heerlijk kunt combineren met de 

gegrilde gerechten; o.a. barbecue-, whisky- en knoflooksaus &  satésaus 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Feestelijk dessert 

Een smakelijke en feestelijke afsluiting van uw buffet.  Uw gasten hebben de keuze uit verschillende 

nagerechten. We serveren onder andere  

 

-  ouderwetse hangop met rode vruchten  

-  huis gemaakte tiramisu  

-  salade van vers fruit 

 

 

 

 

 

 

Feestelijk IJsbuffet 

Het feestelijk dessertbuffet vormt de basis met hangop, tiramisu en salade van vers 

fruit. 

Dit geheel wordt aangevuld met 2 soorten heerlijk Boerenijs. 

 

 

 

 

 

 

Verrassend trio 
Wij serveren een trio van de volgende desserts 

 

- Tiramisu van stoofpeer en lavendel & Bastogne koek 

- Carpaccio van peer en gekarameliseerde hazelnoten 

- Bloedsinaasappel-mousse met een gelei van mandarijn en 

mint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

N A  D E F I N I T I E V E  R E S E R V E R I N G  

 

• Wijzigingen in de bovengenoemde aantallen kunt u tot uiterlijk 5 dagen voor de door u gereserveerde datum 

telefonisch doorgeven. 

• Indien u niet tijdig wijzigt zijn wij helaas genoodzaakt het gereserveerde aantal personen in rekening te 

brengen 

• Op Food & Non-alcoholische dranken zit 6% BTW. Op de overige producten zit 21 % BTW. 

• Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van  

Toepassing 

 

 

 

M A N N E S  KE U R  

 

06-54  300  354  



Prijslijst Partyschip Giethoorn

€ 12,50 p.p.
€ 15,50 p.p.
€ 18,50 p.p.
€ 4,00 p.p.
€ 4,00 p.p.
€ 4,00 p.p.
€ 1,50 p.e.
€ 4,00 p.e.
€ 4,00 p.e.
€ 2,00 p.e.
€ 4,00 p.p.
€ 22,00 p.p.
€ 22,00 p.p.
€ 22,00 p.p.
€ 22,00 p.p.
€ 27,00 p.p.
€ 27,00 p.p.
€ 30,00 p.p.
€ 30,00 p.p.
€ 30,00 p.p.
€ 30,00 p.p.
€ 39,50 p.p.
€ 24,00 p.p.
€ 28,00 p.p.
€ 32,00 p.p.
€ 6,00 p.p.
€ 8,00 p.p.
€ 7,00 p.p.

€ 7,00
€ 2,00
€ 2,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 1,80
€ 2,00
€ 2,00
€ 4,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 4,00

€ 950,00Boothuur   (5 uur)

Tomatensap / Fristi / Chocolademelk
Scheepswijn
Port / Sherry / Vermouth
Jenevers / Berenburg
Binnenlands gedistilleerd
Buitenlands gedistilleerd

Appelsap / Jus d'Orange

Rook & Vuur
Feestelijk dessert
Feestelijk ijsbuffet
Verrassend Trio

Beverage
Koffie & Thee & gesorteerd gebak
Koffie & Thee 
Bier van de tap Jupiler
Bier van de tap Hoegaarden / Palm
Alcoholvrij bier
Frisdrank / bronwater

Luxe Grill Buffet

Bijzonder Stampen
Uit de oven
Stoofschotels
Mama Mia

Half om Half Buffet
Lente Buffet
La Dolce Vita
Proef de Streek
Streek Tapas Buffet

BBQ Grill Buffet

Wat-de-pot-schaft

Italiaans Tafelbuffet

Kaaswagen

Food
Trouw-Feest Lunch
Feestlunch
Boergondisch Lunch Buffet
Smaakvol / Op de Tafels
Broodfestival
Hollandse Lekkernijen
Feesthapjes
Bij-de-Handjes
Streetfood
Hartige Lolly's
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