
 

 

 

Dagje Witterzomer 
 

Heeft u iets te vieren of mag u de familiedag dit jaar organiseren? Wij helpen u graag met de organisatie hiervan 
met onze arrangementen. Op Witterzomer heeft u alles in één: eten, drinken en vermaak. Verderop in deze flyer 
kunt u onze arrangmenten vinden. Heeft u zelf wat anders in gedachten, dan kunnen wij een op maat gemaakte 
offerte voor u maken. 
Tijdens uw uitje op Witterzomer kunt u uiteraard gebruik maken van de faciliteiten van het park! De kinderen 
zullen zich uren vermaken in de verschillende speeltuinen, op de sportvelden of op het springkussen. En wat te 
denken van het speelstrand, waar je ook bij kouder weer heerlijk kan ravotten op de verschillende speeltoestellen.  
Naast de vele faciliteiten kunnen we ook groepsactiviteiten voor u organiseren! Recreatief of sportief, voor jong 
en/of oud, een uurtje of een hele middag, het is allemaal mogelijk. We denken graag met u mee, welke activiteit 
het beste bij uw groep past.  
 

Groepszaal  brasserie  
de Bosuil  
Bij Brasserie de Bosuil hebben wij een mooie ruime zaal waar u 
met zijn allen kan genieten van bijvoorbeeld een heerlijk buffet 
met een drankje.  De zaal bevindt zich direct aan het begin van 
het park.  
  

Groepszaal 
indoorspeeltuin Skik 
Komt u met een groep met kinderen en wilt u graag dat de 
kinderen lekker kunnen spelen? Kies dan voor de groepszaal bij 
indoorspeeltuin Skik! Hier kunnen de kinderen lekker klimmen en 
klauteren terwijl de rest geniet van een lekker warme kop koffie 
met een gebak. Voor het gebruik maken van de indoorspeeltuin 
geldt een toeslag.   

 

Het Groepschalet  
In dit chalet kunt u met een groep van maximaal 50 personen genieten 
van een heerlijk dagje samen zijn. Het chalet staat midden op het park 
dicht bij de grote speeltuin en naast een groot grasveld. Het 
groepschalet is compleet uitgerust met een volledig ingerichte keuken 
en er zijn toiletten aanwezig. U huurt dit chalet op basis van 
zelfverzorging en kan dus niet in combinatie met een arrangement die 
u verderop in deze flyer vindt. Voor de beschikbaarheid en prijzen kunt 
u contact met ons opnemen.  
 



 

 

 

 

 Arrangementen 

 

     
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrangement 3 
12:30  uur Lunch 
17:30 uur Buffet/BBQ 
20:00 uur Einde 
 
€ 49,50 p.p. vanaf 11 jaar 
€ 35,50 p.p. 3 t/m 10 jaar  
Inclusief  3 drankjes 
 

Arrangement 2 

14:00 uur Ontvangst 
17:30 uur buffet/ BBQ 
20:00 uur Einde 
 
€ 38,00 p.p. vanaf 11 jaar  
€ 29,50 p.p. 3 t/m 10 jaar  
Inclusief  3 drankjes 
 

Arrangement 1  
10:00 uur Ontvangst 
12:30 uur Lunch 
14:00 uur Einde 
 
€ 21,00  p.p. vanaf 11 jaar 
€ 15,50 p.p. 3 t/m 10 jaar 

Uitbreidingen/aanpassingen 

Luxe Lunchbuffet    € 4,00 p.p. 
Witterzomer Buffet    € 3,00 p.p. 
Mixed Grill buffet    € 4,00 p.p. 
Warme borrelhapjes per hapje  € 0,90 p.p. 
Koude borrelhapjes  per hapje € 0,75 p.p. 
Nootjes of chips op tafel   € 0,50 p.p. 
 



 

 

 

 

Inhoud eten & drinken 
 
Ontvangst 

Koffie/thee/ranja met een punt appelgebak met slagroom.  
 

Buffet/BBQ  
Achteraan in deze flyer kunt u een overzIcht vinden van de inhoud van de buffetten, BBQ en lunch vinden.  
De buffetten/BBQ waar u uit kan kiezen (die in de arrangementen zijn meegomen) kunt u hieronder vinden.   
Drents Buffet 
Italiaans Buffet 
Seizoens Buffet 
Barbecue pakket 2  
De andere buffetten zijn ook mogelijk tegen een meerprijs. Zie hiervoor de uitbreidingen/aanpassingen.  
 

Drankjes  
Bij de inbegrepen drankjes heeft u de keuze uit: koffie, thee, fris, wijn en bier. Sterke dranken, speciaal koffie en 
speciaal bier zijn exclusief.  
Overige drankje zijn op nacalculatie  
 

Eigen ideeën  
In deze flyer vindt u onze basisarrangementen. Uiternaard kunnen we ook een arrangement op maat voor u 
samenstellen. Wij horen graag wat u in gedachten heeft.  
  

Meer informatie?  
Voor deze arrangementen geldt een minimum van 15 personen. 
Heeft u een grotere of juist kleinere groep? Geen probleem! Vraag ons naar de mogelijkheden!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Drents buffet     

Stokbrood  met kruidenboter 
Friet met mayonaise  
Rauwkost  
Bonensoep  
Rundersaucijzen in jus  
Gebakken krieltjes  
Boerenblond stoof   Stoofpot gemaakt met Drents blond bier  
Turfstekersschotel   Varkenshaas met een saus van donker Drents bier 
Bloedworst     Echte Drentse bloedworst 
Proemenkreuze    Een zoete lekkernij op basis van pruimen en rozijnen 
  

Italiaans buffet      

Stokbrood met kruidenboter en pesto  Salade Caprese 
Bruschetta met zongedroogde tomaat   Tricolore pastasalade  
Italiaanse tomatensoep met mascarpone  Pasta Bolognese en Carbonara 
Pasta met zalm- spinazie roomsaus    Lasagne (vegetarisch / niet vegetarisch) 
  

Seizoensbuffet lente    

(alleen mogelijk van 21-03 t/m 20-06) 
 
Stokbrood + kruidenboter     Aardappelgratin met rozemarijn  
Friet + mayonaise     Haricots verts met spek  
Rauwkost      Witlof met ham en kaas  
Kippensoep     Varkenshaasmedaillons   
Witte asperges met ham     Chipolataworstjes  
Witvis met kruidenolie  
  

Seizoensbuffet zomer    

(alleen mogelijk van 21-06 t/m 20-09) 
       
Stokbrood + kruidenboter     Krieltjes uit de oven  
Friet + mayonaise     Zalm met dillemayonaise  
Rauwkost      Kippendijfilet in tuinkruiden  
Tomatensoep      Galiameloen met ham  
Huisgemaakte aardappelsalade    Gegrilde groenten  
  

Seizoensbuffet herfst     

(alleen mogelijk van 21-09 t/m 20-12) 
 
Stokbrood + kruidenboter     Kalkoenrollade  
Friet + mayonaise     Gevulde courgette  
Rauwkost     Roomspinazie  
Linzensoep     Pompoenpuree  
Wildstoof      Aardappelpuree  
  

 



 

 

 
 
Stamppot / Winter buffet   
(Het hele jaar door mogelijk) 
 
Stokbrood + kruidenboter    2x Stamppot naar keuze  
Friet + mayonaise    Stoofperen  
Rauwkost     Rookworst 
Erwtensoep    Gehaktballen in jus  
Gebakken spekjes   Mosterd  
Piccalilly 
 

Barbecue Pakket*   
Saté stokjes     Huzarensalade 
Hamburgers    Diverse sausjes  
Saucijzen    Friet met mayonaise 
Karbonades     Rauwkostsalade 
Visspiesen    Stokbrood met kruidenboter 
2 soorten groente  
* dit pakket is zonder kok, een kok erbij is bespreekbaar. 
 

Mixed grill buffet    

Aardappelgratin    Spareribs  
Friet + mayonaise    Chipolataworstjes  
Rauwkost    Gambaspies in knoflookolie   
Rundvlees burgers    2  soorten warme groenten  
Zalm met dillemayonaise 
 

Lunchbuffet     

Onbeperkt koffie en thee   2 soorten vleeswaren 
Jus D’orange    1 soort kaas  
Melk     Divers zoet beleg   
Water     Pasta– of Rauwkostsalade 
Vers Fruit    Krentenbrood 
Soep     Diverse soorten brood (Kaiser broodjes, bruin en wit brood) 
Broodje Kroket 

      
Lunchbuffet de luxe  

 Onbeperkt koffie en thee   3 soorten vleeswaren 
Jus D’orange    2 soorten kaas  
Melk     Divers zoet beleg   
Water     Pasta en Rauwkostsalade 
Vers Fruit    Suikerbrood 
Soep     Krentenbrood 
Gekookt ei    Diverse soorten brood (Diverse luxe broodjes, bruin en wit brood) 
Broodje Kroket     

 

 



 

 

 
 
Witterzomer buffet      

  
Koude gerechten :  Stokbrood kruidenboter 
    Salade Caprese  
    Rauwkost  
    Pastasalade  
  
Warme gerechten  : (Keuze uit 3 gerechten)    
    Gehaktballetjes in satésaus met gebakken uitjes  
    Kipshaslick   
    Kippendijsaté met pindasaus  
    Varkenshaas in champignonsaus  
    Beenham in honingmosterdsaus  
    Ossenhaaspuntjes in rode wijn saus 
    Kipfilet Hawaii 
    Kipfilet in tuinkruidensaus  
    Zalmfilet in dille saus 
    Witvis in tuinkruidenolie  
    Quiche (vegetarisch/niet vegetarisch) 
    Gevulde puntpaprika (vegetarisch) 
    Bospaddestoelenstoof (vegetarisch) 
    Witlof met ham en kaas 
  
Bijgerechten :  (Keuze uit 3 gerechten)  
    Gegrilde groente 
    Boontjes met spek 
    Krieltjes uit de oven 
    Aardappelgratin 
    Friet met mayonaise 
  
Uitbreidingen*: 
Extra warm gerecht        € 3,00 p.p. 
Extra bijgerecht        € 1,50 p.p. 
Soep  naar keuze        € 2,50 p.p. 
Pasta (Bolognese, Carbonara of Zalm-roomsaus)    € 3,00 p.p. 
Huisgemaakte aardappelsalade, tonijnsalade of eiersalade    € 2,50 p.p. 
Mini wraps met zalm, ham of kipfilet     € 2,00 p.p. 
Frikandellen of kipnuggets (voor de kids)     € 1,50 p.p. 
*enkel bij te bestellen voor de gehele groep.  


