
 
 

Eten met groepen
Niets is gezelliger dan lekker met elkaar uit eten gaan! Bij mooie dagen lekker buiten BBQen en ‘s winters 
met een bord stamppot bij de haard. Op Witterzomer zijn hiervoor diverse mogelijkheden, voor groepen 

vanaf 15 personen. De buffetten worden verzorgd op één van onze horecalocaties en wanneer u op 
Witterzomer verblijft kunnen we ook cateren in uw accommodatie. 

 
Combineer samen eten met samen ondernemen, en boek een groepsactiviteit! Witterzomer biedt 

verschillende groepsactiviteiten van jong tot oud en van 2 tot 200 personen. Op de receptie en de website 
is een flyer met mogelijkheden te verkrijgen!   

Ontbijt 
 
Ontbijtbuffet - € 13,00 p.p.  
 
Bruin en wit brood  
Croissants  
Kaas 
Twee soorten vleeswaren 
Divers zoet beleg  

Ontbijtkoek 
Gekookt ei 
Handfruit 
Koffie, thee, melk

Lunch  
 
Lunchbuffet - € 14,00 p.p. 
 
Kopje ‘soep van de dag’   
Witte en bruine zachte bolletjes  
Kaas  
Twee soorten vleeswaren  

Divers zoet beleg  
Broodje kroket  
Koffie, thee, melk  

 
Lunchbuffet Luxe - € 21,50 p.p. 
 
Soep naar keuze 
Assortiment luxe broodjes (bruin en wit) 
Suikerbrood 
Drentse krentenstoet 
Drie soorten vleeswaren 
Twee soorten kaas 
Divers zoet beleg  

Huzarensalade 
Broodje kroket 
Koffie, thee, melk, jus d’orange   

Lekker tijdens de middag  

High Tea - € 18,50 p.p. 
  

Scones met clotted cream en jam 
Hartige mini-sandwiches 
Brownies 

Bonbons 
Friandises 
Onbeperkt thee, diverse smaken  

 
Saladebuffet - € 12,00 p.p.  
 
Huzarensalade 
Tonijnsalade 
Beenhamsalade 
Zalmwrap 

Olijven, peppadews, gevulde eieren 
Stokbrood 
Gezouten roomboter, tapenade, pesto 

(Niet-maaltijdvullend)  
 



 
 

BBQ 

BBQ ‘Bonk & Bikkeltje’ - € 19,75 p.p.  
Karbonade  
Drumsticks 
Saté stokjes 
Hamburgers 
Rauwkost 

Huzaren salade 
Frites 
Diverse sausjes 
Stokbrood + kruidenboter 

 
BBQ ‘De Zwerfkei’ - € 23,75 p.p. 
Karbonade 
Drumsticks 
Satéstokjes 
Hamburgers 
Visspies 
Braadworst 

Huzarensalade    
Frites 
Rauwkost 
Diverse sausjes 
Stokbrood + kruidenboter

Buffet 

Buffet De Flint - € 17,00 p.p. 
 
Kopje soep met stokbrood met kruidenboter 
Shoarmavlees met knoflooksaus 
Gehaktballetjes in satésaus en gebakken uitjes 

Kipspiesjes in zigeunersaus  
Frites 
Rauwkost 

 
Buffet Steengoed  - € 27,50 p.p. 

 

Kopje soep met stokbrood en kruidenboter 
Gevulde kipfilet 
Boeuf Bourguignon 
Varkensrollade in pepersaus 
Kalfsoester in champignonsaus 

Visspiesjes met witte wijnsaus 
Warme groente 
Rauwkost 
Rijst  
Frites 

 
Italiaans buffet - € 19,25 p.p. 
 
Italiaanse tomatensoep 
Stokbrood met kruidenboter  
Salade Caprese – mozzarella, tomaat, basilicum  
Tricolore Pastasalade – paprika, tomaat, olijven, 
pesto 

Fusulli met Bolognese en Carbonara saus  
Penne met zalmroomsaus en spinazie 
Farfalle Funghi (paddenstoelroomsaus) 
Balletjes in tomaten-basilicum saus 

 
Stamppottenbuffet - € 14,00 p.p. 
 
3 soorten stamppot 
Rookworst 
Gehaktbal 

Gebakken spekjes 
Garnituren: jus, uitjes, augurken, mosterd, piccalily   
Appelcompote  

 
Bott’n knauw’n’ - € 18,50 p.p. 
 
Onbeperkt gemarineerde spareribs 
Sausjes 

Frites 
Rauwkost  

 
 

Bovenstaande prijzen zijn uitgaande van minimaal 15 personen. Vraag ons naar de mogelijkheden voor kleinere 
groepen. Buffetten zijn naar wens uit te breiden met bijvoorbeeld extra gerechten of een dessertbuffet.  


