Warm buffet

€ 16,50 p.p.

De Berenkuil serveert verschillende gerechten. Voor ieder wat wils !

U kunt zelf het buffet samenstellen door uit onderstaande categorieën uw
keuze te maken.
Categorie A: 3 keuzes
Categorie B: 2 keuzes
Categorie C: 1 keuze

Categorie A:
•
•
•
•
•
•

Saté van de haas in satésaus
Warme beenham met roomsaus
Drumsticks
Varkenshaas in champignonsaus
Kipfilet in kerriesaus
Rollade in pepersaus

•

Zalmzijdes in wittewijnsaus meerprijs € 2,00 p.p

•

Visstoofpot ( panga, zalm en garnalen ) meerprijs € 2,00

Categorie B:
•
•
•
•

Gebakken krieltjes
Vlaamse frites
Rijst
Gebakken aardappelpureetoefjes

Categorie C:
•
•
•
•

Groentemelange, 3 soorten groente gemixed
Appelcompote
Rode stoofpeertjes
Haricots vert-boontjes

Het warme buffet is uit te breiden met:
* Een salade naar keuze ( zie koud buffet )
* Heerlijke groentesoep of tomatensoep
* Koude visschotel: gerookt Forel en gerookte Zalm
* Koude vleesschotel: Ardennenham met meloen,
Rosbief en Parmaham

€ 3,00 extra p.p
€ 2,25 extra p.p
€ 4,95 extra p.p
€ 3,25 extra p.p

Het gehele warme buffet wordt geserveerd met stokbrood en kruidenboter,
rauwkostsalade met dressing en bijpassende garnituren.
Mocht u zelf nog een speciaal gerecht willen ? Wij maken het graag voor u
klaar !

Koud buffet

€ 13,50 p.p

Ons koude buffet is samengesteld uit salades en koude schotels.
U maakt zelf een keuze uit 2 salades en 2 koude schotels.

Salades:
•
•
•
•
•
•

Rundvleessalade
Zalmsalade
Huzarensalade
Tonijnsalade
Kipkerriesalade
Aardappelsalade met bieslook

Koude schotels:
•
•
•
•
•

Ardennenham met meloen
Achterham met asperges
Gerookt forel en gerookte zalm
Garnalen en gerookte palingfilet
Haring met uitjes

Heeft u een keuze met een vissalade en/of een visschotel dan komt er
extra € 2,25 per persoon bij.

Het koude buffet is uit te breiden met:

*
*
*
*
*
*

Saté van de haas in satésaus
Warme beenham met roomsaus
Drumsticks
Heerlijke groentesoep of tomatensoep
Frites met mayonnaise
Gehaktballetjes in saus

€
€
€
€
€
€

3,00 extra p.p
3,25 extra p.p
2,75 extra p.p
2,25 extra p.p
1,75 extra p.p
2,00 extra p.p

Het gehele koude buffet wordt geserveerd met stokbrood en kruidenboter,
rauwkostsalade met dressing en bijpassende sausjes.

Als u zelf nog een suggestie heeft dan maken wij dat graag voor u klaar !

Dessert buffet

€ 7,50 p.p

Om het geheel een feestelijk tintje ter afsluiting te geven serveert De
Berenkuil ook een heerlijk dessertbuffet.
Ook ons dessertbuffet is verdeeld in 2 categorieën. U kunt een keuze maken
uit 3 soorten ijs en 2 soorten bavarois.

IJs:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vanille roomijs
Cappuccino-ijs
Aardbeienijs
Bananenijs
Citroenijs
Mokka-ijs
Straciatella-ijs
Chocolade-ijs
Boerenjongensijs

Bavarois:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bitterkoekjes
Chipolata
Bosvruchten
Chocolade
Sinaasappel
Advocaat
Rum-rozijnen
Aardbei

Het dessertbuffet wordt gegarneerd met verschillende sauzen, verse
slagroom en vers fruit.

Is dit dessert te groot ?

U kunt natuurlijk ook een klein ijsje na kiezen. Dit ijsje is voor iedere

gast hetzelfde.

Dessert klein

€ 4,50 p.p

Keuze uit:
•
•
•
•

2 bolletjes vanille-ijs met chocoladesaus en slagroom
2 bolletjes vanille-ijs met aardbeiensaus en slagroom
1 plakje ijstaart met chocolade en 1 bolletje vanille-ijs met slagroom
2 bolletjes vanille-ijs met klein fruit en slagroom

Veluws buffet

€ 15,00 p.p

Het Veluwse buffet bestaat uit Oudhollandse gerechten. Dit buffet is alleen
geldig van oktober tot maart. Dit in verband met de ingrediënten die niet het
hele jaar door vers beschikbaar zijn!

Het Veluwse buffet bestaat uit:
Vooraf:
Een heerlijke huisgemaakte erwtensoep.

Hoofdgerecht:
•
•
•

Boerenkoolstamppot en
Zuurkoolstamppot en
Hutspot

Al deze stamppotten zijn voorzien van rookworst, speklapjes, gebakken
spekjes, en gebraden klapstuk. Dit alles met bijbehorende garnituren.

Dessert:
Vanillevla met een toefje slagroom

Broodmaaltijd

Voor de lunch of de namiddag serveert De Berenkuil een uitgebreide
broodmaaltijd. Wij hebben hier 3 varianten in van eenvoudig tot luxe !

Eenvoudige broodmaaltijd
•
•
•
•
•
•

€ 11,00 p.p

Groentesoep of tomatensoep
Witte bolletjes, bruine bolletjes en krentenbollen
Gesneden wit brood en bruin brood
Ham, cervelaat en boterhammenworst
Kaas, tomaat en komkommer
Verschillende zoetwaren

Koffie, thee, melk en jus d’orange inbegrepen.

Uitgebreide broodmaaltijd
•
•
•
•
•
•
•

€ 12,50 p.p

Groentesoep of tomatensoep of kippensoep
Witte bolletjes, bruine bolletjes en krentenbollen
Gesneden wit brood en bruin brood
Ham, cervelaat, boterhammenworst en kipfilet
Kaas, tomaat en komkommer
Rundvleeskroket
Verschillende zoetwaren

Koffie, thee, melk en jus d’orange inbegrepen.

Luxe broodmaaltijd

•
•
•
•
•
•
•
•

€ 15,00 p.p

Groentesoep of tomatensoep of uiensoep
Witte bollen, bruine bollen en krentenbollen
Wit brood en bruin brood gesneden
Ham, cervelaat, boterhammenworst en kipfilet
Kaas, tomaat en komkommer,
Rundvleeskroket
Gerookte forelfilet met ravigotesaus
Verschillende zoetwaren

Koffie, thee, melk en jus d’orange inbegrepen.

Alle broodmaaltijden zijn uit te breiden met:

* Rundvleessalade
* Warme gehaktballetjes
* Erwtensoep

€ 2,50 extra p.p
€ 2,00 extra p.p
€ 1,75 extra p.p ( dan vervalt de andere soep )

Barbecue buffet
€ 18,00 p.p
(vanaf 1 mei tot 1 oktober)

Onze barbecue buffet bestaat uit:
•

•
•
•
•

6 soorten vlees namelijk: barbecueworstje, gemarineerde speklap,
hamburger,gemarineerde karbonade, satéstokjes en
spare-rib ( 500 gram vlees totaal)
stokbrood met kruidenboter
satésaus, barbecuesaus, knoflooksaus
1 soort koud fruit
rundvleessalade

Om het geheel aan te vullen:
* frites met mayonnaise

€ 1,50 extra p.p

Surinaams Buffet

€ 23,50 p.p

Onze Surinaamse kok wil u graag kennis laten maken met enige traditionele
Surinaamse gerechten. Op authentieke wijze bereid. Laat u eens aangenaam
verrassen…..
•
•
•
•
•
•
•

Pinda Bravoe -- pittige pindasoep met kip
Murgie marsala –- kip in masala
Snesie agoe metie -- gestoofd varkensvlees
Alesie -- witte rijst
Hot alesie -– rijst met pikante eisliertjes
Aloe tarkari –- ei en aardappelen met masala
Koro tarkari –- groentemix van boontjes en kool

•

Komkommersalade

•

Aqua Fresca Meloen

Verder wordt het buffet aangekleed met diverse garnituren.

Verjaardagsarrangement / feestarrangement
De Berenkuil verzorgd ook uw feestelijk aangelegenheden. Verjaardagen
recepties, zakelijke ontmoetingen en jubileums.

Wij hebben een pakketje samengesteld uit de volgende dingen:

•
•
•
•
•

Gebak van de echte banketbakker
3 koude hapjes
3 warme hapjes
1 toastje met gerookte forel
5 kleine kippenpootjes

Dit pakketje is totaal:

€ 11,00 p.p

Extra mogelijkheid: minisaucijs + € 0,50 p.p

De consumpties zoals de koffie/thee, frisdranken, sappen en alcoholische
dranken worden in dit pakket niet meegerekend !

Algemene huisregels voor de buffetten/arrangementen

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Buffet geldt vanaf 20 personen.
Verjaardagsarrangement geldt vanaf 30 personen.
Broodmaaltijd geldt vanaf 15 personen.
Alle bovengenoemde buffetten zijn exclusief de dranken.
Omdat De Berenkuil maar 1 zaal heeft kunnen wij bij aanvang van een
vroeg tijdstip niet garanderen dat u de zaal alleen beschikbaar heeft.
Pas na 19.30 uur heeft u de zaal voor uw eigen gezelschap alleen ( bij
40 personen of meer ). Met uitzondering van de maanden juli en
augustus.
Wij berekenen u het laatst opgegeven aantal personen, dat u nog kunt
opgeven tot 2 dagen voor de gereserveerde datum.
Wij schenken de laatste consumptie om 00.30 uur en om 01.00 uur
sluiten wij.
Wij serveren de drankjes bij u aan tafel. Uitserveren aan de bar is
helaas niet mogelijk.
Kinderen t/m 3 jaar zijn gratis. 4 jaar t/m 11 jaar: ½ prijs.
Onze zaal is geschikt voor 75 personen ( buffet/broodmaaltijd ) en
maximaal 85 personen voor een verjaardag/feest.

Korting op buffet
* Warm buffet + koud buffet: € 27,-* Warm buffet + dessert buffet: € 22,-* Warm buffet + koud buffet + dessert buffet: € 33,-* Barbecue buffet + dessert buffet: € 24,-Deze kortingen zijn exclusief de aanvulling en/of meerprijzen.

Welkom

bij Restaurant De Berenkuil

Bijgesloten aan deze brief vindt u alle mogelijkheden van De Berenkuil voor
al uw feestelijke ontmoetingen !
Heeft u nog vragen ? Altijd doen ! Wij staan graag voor u klaar.
Alvast bedankt voor uw interesse en misschien tot gauw !!

Hendrik en Esther Hamstra
En alle medewerkers van De Berenkuil.

