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ZAALHUUR ‘DE SCHUUR’  
Bent u op zoek naar een ruimte voor een  
gelegenheid? Dan hebben wij voor u een mooie  
locatie genaamd de schuur. De schuur heeft  
verschillende mogelijkheden.  U kunt alleen gebruik 
maken van de schuur in combinatie met een  
arrangement. De arrangementen zijn uit te breiden 
met hapjes en/of buffetten naar keuze. In overleg 
word er een totaalprijs per persoon afgesproken.
De meest voorkomende boeking is een 4 uur durend 
feest met drank en hapjes arrangement (bier, wijn, 
fris en 4 x hapjes waarvan 2x koud en 2x warm 
 bittergarnituur). Voor een prijs van € 25,- p.p.,  
inclusief bediening.
Voor meer informatie: 0545-271755

ALGEMEEN
Heeft u een feest/partij met meer dan 80 personen?
Dan hebben wij de kroeg beschikbaar. Voor meer  
informatie over zaalhuur, catering of feesten en  
partijen. Kunt u terecht bij het personeel of op  
onze website ww.cafedehoeksteen.nl. 

CATERING
Mocht er iets ontbreken, staat uw keuze er niet bij, 
wilt u iets toevoegen of heeft u andere ideeën? 
Laat het ons weten en wij zullen ons best doen hier 
samen met u uit te komen. 

MEER INFORMATIE
Voor meer informatie kijk op facebook of op onze 
website: www.cafedehoeksteen.nl 
Bellen kan natuurlijk ook 0545 - 271755

Catering



BRUNCH   € 14,50 p.p.

- Karnemelk, melk en jus d´orange 

- Diverse luxe broodjes 

- Diverse luxe vleeswaren/kaas 

- Gekookt ei/roerei met spek 

- Diverse soorten zoet beleg 

- Roomboter 

- Muesli, cornflakes, yoghurt, kwark 

- Kop soep

- Kroket 

GEHAKTBAL DE LUXE € 8,50 p.p.

- Gehaktballen in jus 

- Gebakken aardappels met spek en ui 

- Stokbrood 

- Rauwkost salade

BROODJE WARM VLEES  € 5,00 p.p.

- Broodjes 

- Warm vlees 

- Satésaus 

- Rauwkost salade

GOED GEVULDE SOEP  
MET BROOD  € 5,00 p.p. 
- Groentesoep 

- Tomatensoep 

- Stokbrood

BARBECUE   € 13,00 p.p.

- Speklappen, worstjes 

- Karbonades, hamburgers 

- Saté, stokbrood 

- Salades en diverse sauzen

BARBECUE DE LUXE  € 18,00 p.p.

- Saté, schaslicks 

- Karbonades, speklappen 

- Kippenpoten, kipfilet 

- Stokbrood 

- Rundvleessalade, zalmsalade 

- 2 soorten rauwkost 

- Diverse sauzen 

STAMPPOTBUFFET  € 14,00 p.p.

- Boerenkool-, zuurkool- wortelstamppot 

- Ribbetjes, speklappen 

- Rookworst, hachee 

- Zoetzuur, mosterd 

NASIBUFFET  € 8,50 p.p.

- Nasi, Kipsaté 

- Stokbrood 

- Rauwkost salade 

- Kroepoek 

HAMBURGERBUFFET  € 7,50 p.p.

- Broodjes

- Hamburgers 

- Gebakken uien 

- Gebakken aardappels met spek en ui 

- Rauwkost salade 

- Diverse sausen (curry, mayonaise, ketchup)

BUFFET   € 15,00 p.p.

- Rundvleessalade 

- Stokbrood en kruidenboter 

- Haring 

- Stukjes varkenshaas met champignon-roomsaus 

- Gehaktballetjes met pinda- en zoetzure saus  

- Warme beenham met mosterdsaus 

- Gebakken aardappeltjes met spek en ui 

BUFFET DE LUXE   € 20,00 p.p.

- Rundvleessalade, zalmsalade 

- Stokbrood en kruidenboter 

- Stukjes varkenshaas met champignon-roomsaus 

- Gehaktballetjes met pinda- en zoetzure saus  

- Warme beenham met mosterdsaus 

- Gebakken aardappeltjes met spek en ui  

- Visspiegel (haring, garnalen, zalm) 

- Hotwings 

- Nasi goreng 

- Rauwkost, fruitschaal 

HAPJESBUFFET   € 17,50 p.p.

- Rundvleessalade 

- Diverse soorten kaas 

- Gevulde eieren 

- Filet americain op stokbrood 

- Haring 

- Stukjes varkenshaas met champignon-roomsaus 

- Gehaktballetjes met pinda- en zoetzure saus  

- Hotwings

- Mini loempia´s 

- Stokbrood, kruidenboter 

DIVERSEN
- Gemengde koude hapjes

 Carpaccio, zalm, brie, filet americain, gevuld ei en 
haring

 per stuk € 1,15

 per 10 stuks € 11,50

 

- Gemengde bittergarnituur 

 per stuk € 0,55

 per 10 stuks € 5,50

 

- Broodjes gezond (p.p.)  € 4,00    

- Belegde broodjes (ham/kaas - p.p.)   € 2,50    

- Vers fruit (p.p.)  € 2,00 

- Bestek en borden (p.p.)  € 2,00 

- Sta-tafel (per stuk) € 7,50 

Voor brunch, buffet en barbecue geldt een minimum 
van  
10 personen. 

Prijswijzigingen, opmaak-, zet- en/of drukfouten  
voorbehouden.
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