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Voorwoord
Hartelijk dank voor jouw interesse in Beerze Bulten. Bij Beerze Bulten is alles mogelijk,
we zorgen er samen voor dat jouw lunch, diner of buffet, familiefeest, verjaardag of
partij, bruiloft of personeelsfeest een onvergetelijk moment wordt.
De mogelijkheden zijn eindeloos bij Beerze Bulten. Centraal gelegen in het Vechtdal, midden in de
fantastische natuur vind je het park met onder andere Brasserie de Hagehorst en het Giga Konijnenhol. In
deze brochure staan onze mogelijkheden op het gebied van Eten & Drinken. Er zijn naast de voorgestelde
arrangementen tal van andere menu’s, buffetten en combinaties van activiteiten op maat te bedenken.
Gebruik de brochure als inspiratie en onze gastheer / gastvrouw maakt graag een afspraak om persoonlijke
wensen in een gesprek door te nemen en een vrijblijvende offerte op maat te maken.
Samen zorgen we ervoor dat elk bijzonder moment onvergetelijk wordt!

Eten & Drinken
De mogelijkheden die wij bieden zijn onder andere:

Koffietafel

Een klassieke lunch met een kop huisgemaakte soep, broodmaaltijd met diverse kaas- en vleessoorten. We serveren
onze koffietafel vanaf 15 personen.

Luxe Brunch

Een gezellige en luxe brunch met vrienden, tijdens een (familie)reünie of als afscheid? We serveren onze luxe
brunch vanaf 15 personen.

Lunchbuffet

Tijdens het lunchbuffet heb je keuze uit diverse luxe belegde broodjes met o.a. zalm, runderlende, brie en gezond
en serveren we een kleine fruitsmoothie. Geserveerd vanaf 15 personen.

Geserveerde lunch

De geserveerde lunch begint met een klein soepje in een glaasje waarna keuze is uit diverse luxe belegde broodjes
met o.a. zalm, runderlende, brie en gezond. Daarnaast serveren we een kleine fruitsmoothie.

High Tea
Geniet samen van een High Tea geserveerd in verschillende smaken met lekkere bijpassende hapjes.

High Wine
Geniet van 2 heerlijke glazen wijn met daarbij diverse koude en warme hapjes.

High Beer

Geniet van 2 heerlijke speciaalbieren van de tap of op fles met daarbij diverse koude en warme hapjes.

Sharing dinner

Tijdens het sharing dinner worden diverse gerechtjes op tafel gepresenteerd. Geniet met het hele gezelschap van de
specialiteiten van Brasserie de Hagehorst. Geserveerd vanaf 10 personen.

Bultje’s Eetkamer

In onze horeca gelegenheid in het Giga Konijnenhol kun je tussen de middag genieten van diverse broodjes en
panini’s. ‘s Avonds uit diverse plates, hamburger menu’s en lekkere pizza’s.

Diverse buffetten
Vanaf 15 personen kun je met elk gezelschap genieten van één van onze uitgebreide koude en warme buffetten.

Feesten & Partijen

Ook voor een fantastisch avondfeest zijn Brasserie de Hagehorst en Bultje’s Eetkamer zeer geschikte locaties.
We bieden verschillende mogelijkheden en kunnen op maat diverse uitbreidingen toevoegen. Avondfeesten zijn te
reserveren vanaf 15 personen.
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Start de dag met een uitgebreide koffietafel of een luxe brunch, welke wij in buffetvorm serveren vanaf 15
personen. Daarnaast kun je genieten van een lunchbuffet, geserveerde lunch en High Tea.

Koffietafel
Vanaf 15 pers. - inclusief koffie, thee, jus d’orange, melk en ranja voor de kinderen - € 15,75 p.p.
Een klassieke lunch met een kop huisgemaakte soep, broodmaaltijd met diverse kaas- en vleessoorten:
Soep naar keuze (dit zal in overleg gaan bij het bespreken) - Plateau met kaassoorten o.a. brie en boerenkaas
- Plateau met vleessoorten o.a. ham en salami - Rijkelijk gevulde huzarensalade - Diverse broodsoorten o.a.
huis desembrood - Zoetbeleg met o.a. jam en hagelslag - Kroket met mosterd
Uit te breiden met:
Vers gesneden fruit		
€ 1,00 p.p.
Gerookte vissoorten		
€ 1,50 p.p.

Luxe Brunch
Vanaf 15 pers. - inclusief koffie, thee, jus d’orange, melk en ranja voor de kinderen - € 23,50 p.p.
Een gezellige en luxe brunch met vrienden, tijdens een familie reünie of als afscheid met heerlijke gerechten:
Soep naar keuze (in overleg) - Plateau met kaassoorten o.a. brie en boerenkaas - Plateau met vleessoorten
o.a. ham en salami - Rijkelijk gevulde huzarensalade - Diverse broodsoorten o.a. huis desembrood - Gerookte
vissoorten - Roereieren met bacon - Groente quiche - Vers gesneden fruit

Lunchbuffet
Vanaf 15 pers. - € 10,75 p.p.
Tijdens het lunchbuffet heb je keuze uit:
Diverse luxe belegde broodjes met o.a. zalm, runderlende, brie en gezond en een kleine fruit smoothie

Geserveerde lunch
€ 12,50 p.p.
De geserveerde lunch bestaat uit:
Klein soepje in een glaasje, diverse luxe belegde broodjes met o.a. zalm, runderlende, brie en gezond en een
kleine fruit smoothie

High Tea
€ 19,75 p.p.
Onbeperkt thee geserveerd in verschillende smaken met verschillende hapjes:
Scones - Gezoete room - Marmelade - Petit fours - Mini dessert in een glaasje - Amuse soepje - Sandwiches Wraps - Warme quiche

Borrel & Diner
Zin in een lekkere borrel met bijpassende hapjes? Ga voor een High Wine of Beer en laat je verrassen.
Daarnaast kun je genieten van een à la carte lunch, à la carte diner of een Sharing Dinner.

High Wine
€ 13,50 p.p.
Geniet van 2 heerlijke glazen wijn met daarbij diverse koude en warme hapjes.

High Beer
€ 13,50 p.p
Geniet van 2 heerlijke speciaalbieren van de tap of op fles met daarbij diverse koude en warme hapjes.

À la carte lunch
Maak tijdens de lunch een keuze uit onze uitgebreide menukaart in Brasserie de Hagehorst.

À la carte diner
Maak tijdens het diner een keuze uit onze uitgebreide menukaart in Brasserie de Hagehorst.

Sharing Dinner
Vanaf 10 pers. - € 24,50 p.p.
Tijdens het sharing dinner worden diverse gerechtjes op tafel gepresenteerd zoals:
- Amuse soepje - Gerookte zalm met heksenkaas en rode ui, Runderlende met truffelmayonaise, Geitenkaas
salade, Caesar salade met kip - Geserveerd met breekbrood, kruidenboter en aioli
- Gevulde varkenshaas omwikkeld met pancetta, Gebakken zalm met kruidenkorst, Kalfssukade met rode
wijnsaus, Seizoensgroente, Oerfriet met fritessaus, Pommes duchesse en rauwkkost
Uit te bereiden met:
“Grand” dessert		

€ 7,50 p.p.

Buffetten
Onze uitgebreide buffetten zijn zeer geschikt voor verschillende feesten & partijen. We bieden diverse
mogelijkheden met onze koude en warme buffetten. Wij serveren onze buffetten vanaf 15 personen.

Bibi’s Hapjesbuffet
€ 18,75 p.p.
Voor ieder wat wils. Bij dit buffet serveren wij kleinere bordjes, zodat de gasten tijdens jouw feest
ongedwongen een hapje kunnen nemen en het feest in volle gang door kan gaan:
Gegarneerde salades (huzaren- runder- en zalmsalade) - Kaasplankje met diverse kaassoorten - Vleesplank
met diverse vleessoorten - Verschillende koude hapjes met o.a. gevulde eitjes, wraps met zalm,
gehaktballetjes - Gevulde visschotel met o.a. gerookte zalm, haring en makreel - Kipsaté - Spareribs Kaassticks - Gemengd bittergarnituur - Stokbrood met kruidenboter en tapenade

Bultje’s Buffet
€ 24,50 p.p.
Een uitgebreid buffet waarbij je niet de zorg hoeft te hebben of het wel de juiste keuze is geweest voor alle
gasten. Onze Chef kok maakt gebruik van eerlijke en verse ingrediënten:
Amuse soepje in een glas geserveerd - Huzarensalade - Pasta salade met gerookte zalm - Visschotel met
o.a. makreel, zalm en haring - Vleesplank met diverse vleeswaren - Bomme Femme - Gebakken zalm met
kruidenkorst - Spaghettitaart - Kipsaté - Gevulde varkenshaas met bospaddenstoelen en pancetta - Rijst op
Oosterse wijze - Aardappelgratin - Huisgemaakte groente quiche - Oerfriet met fritessaus - Desembrood en
stokbrood met kruidenboter en tapenade

BBQ Buffet
€ 19,50 p.p.
Met een BBQ Buffet ben je van alle gemakken voorzien voor een zorgeloze en complete barbecue:
Huzarensalade - Pastasalade - Schouderkarbonade - Speklappen - Kipsaté - Worstjes - Shashlick - Hamburger
- Diverse koude en één warme saus - Stokbrood met kruidenboter
Uit te bereiden met:
Zalm pakketje				
€ 1,50 p.p.
Entrecôte				€ 1,50 p.p.
Gevulde portobello met geitenkaas € 1,50 p.p.

Stamppottenbuffet
€ 19,50 p.p.
Een overheerlijk en huisgemaakt stamppottenbuffet met goed gevulde gerechten:
Huisgemaakte Boerenkool - Huisgemaakte Hutspot - Huisgemaakte Zuurkool Speklappen en rookworst - Stoofvlees en spareribs Augurken, zilveruien, mosterd en jus

Kinderbuffet
€ 9,50 p.p.
Speciaal voor kinderen is er het kinderbuffet met heerlijke kindergerechten zoals:
Franse friet met fritessaus en appelmoes - Frikandellen - Kipnuggets - Bitterballen - Kaassticks - Kibbeling Poffertjes met poedersuiker en stroop - Komkommer en tomaat
De buffetten zijn uit te breiden met een dessert:

Dessertbuffet
€ 9,50 p.p.
Een lekkere afsluiter van het buffet. Toetjes!
Diverse bavarois soorten - Chocolade fantasie (minimaal 3 chocoladebereidingen) - Crème brûlée Pannacotta met roodfruit - Cassata ijs - Vers fruit
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Hieronder zie je het zalenoverzicht met de maximale capaciteit in aantal personen, afhankelijk van de
opstelling. Tijdens een receptie of diner kunnen de Serre & Brasserie en Vide & Eetkamer gecombineerd
worden waardoor de capaciteit vergroot wordt.

Zalen
Huiskamer

Serre

Brasserie

Vide

Eetkamer

Theater

Theater

20

40

55

50

-

250

Cabaret

16

32

40

40

-

-

Carré

20

-

28

32

-

-

U-Vorm

16

-

22

40

-

-

Blok

16

28

22

32

-

-

Receptie

28

50

130

75

130

-

90

-

Mobiel
Mobiel

✓
Mobiel

180

Diner

25

50

205

110

60

160

Beamer
LED Scherm
PC / Laptop

✓
✓
✓

Mobiel
Mobiel

150

Mobiel
Mobiel

Mobiel
✓
Mobiel

