Brochure

Warm en koud
buffet
Welkom op De Johanneshoeve!

koffie/thee met een lekkernij
--Buffet bestaande uit:

Zoekt u een locatie voor een bijeenkomst of feestje?
Voor iedere gelegenheid biedt De Johanneshoeve
u een passend voorstel aan.

2 soorten salade
rauwkost van het seizoen

We beschikken over vier verschillende ruimtes.
In overleg met u kiezen we de juiste ruimte voor uw gelegenheid.

haring met gesnipperd uitje

Compleet ontzorgd worden?
Samen nemen wij uw wensen door
en maken wij een passende offerte.

stokbrood met sausjes
en huisgemaakte kruidenboter
---

Lunch, diners en buffetten worden vers bereid
door André in eigen keuken.

kruidige aardappeltjes

Heeft u een dieet, allergie of andere wensen,
dan bereiden we een speciaal gerecht zoals u het wilt.

---

frieten in puntzak
coupe ijs
---

In deze brochure vindt u diverse mogelijkheden.
Wij nodigen u graag uit voor een kop koffie om het
verder door te spreken.
Tot ziens op De Johanneshoeve,
Familie Schipper
mei 2022

Warm- en koud buffet

Twentse ham plateau

+ keuze uit 3 optie’s
De kleine
eters

Buitengewoon

Luxe

Bovenstaande
incl:
4 soorten warm

Bovenstaande incl:
5 soorten warm
Gerookte zalm

Bovenstaande incl:
5 soorten warm
Carpaccio schaal
gerookte zalm
en koffie nadien

€36,25 p.p.

€39,25 p.p.

€42,75 p.p.

excl. drankjes

excl. drankjes

excl. drankjes

Mogelijkheden warm : kippendij insaté , schnitzel,
kiprollade, oma’s gestoofde sukade
varkens procureur met honing mosterdsaus,
gebakken varkenshaas champigon saus,
huisgemaakte spareribs met BBQ-saus,
boeren gehaktballetjes in ketjap, biefstukpuntjes in pepersaus
OP BASIS VAN 4 UUR

Hapjes
buffet

Buitengewoon diner

koffie/thee met ambachtelijke lekkernij van de bakker

Gezellig dineren aan tafel met uw gezelschap .
Met verrassende smaken in een luxe,
maar ontspannen setting?

--tapas plank met:
hamsoorten, olijven en kaas

Kies dan voor ons Buitengewoon diner.
Bij iedere gang wordt u door onze kok verrast met een gerecht.

--zachtgegaarde zalm met kerriemayonaise
maatjesharing met gesnipperd uitje

--krokante warme aardappelpartjes
--warme hapjes (keuze uit 4 soorten):
kippendij in satésaus

Voorgerecht
Buiten gewone proeverij

Hoofdgerecht vanaf het buffet
Vier verschillende soorten warme gerechten

gehaktballetjes
kiprollade
spareribs
beenhamstukjes met honing mosterd saus
biefstukreepjes

Nagerecht
Buiten gewoon nagenieten

bittergarnituur
miniloempia’s
--stokbrood met
heksenkaas, tapenade
en huisgemaakte kruidenboter
--koffie/thee met
bonbon

Vanaf €34,95 per persoon
excl. drankjes

Vanaf €40,50 per persoon
excl. drankjes

Buitengewoon diner

diverse salades

Hapjes deluxe

---

Dit diner is natuurlijk ook geheel naar eigen wens samen te stellen.
Denkt u aan een asperge-avond, een wildavond, streekproeverij
of een ander thema-avond.
Alles is te overleggen met ons.

Luxe Barbecue

Ziet u uw wensen niet staan of wilt u het buffet uitbreiden?
Alles is in overleg mogelijk. U kunt onder andere denken aan:

Dessert buffet
met verschillende soorten bavaroises,
taart en ijssoorten
Vanaf €6,50 per persoon
Stamppot buffet met 3 soorten stamppot en 5 soorten vlees
Vanaf €25,50 per persoon
Receptie 3 uur
koffie/thee met gesorteeerd gebak
diverse hapjes en nootjes op tafel
incl. drankjes

Vanaf €25,50 per persoon
Uit te breiden met:
puntzak friet, klein broodje beefburger
saucijzenbroodje, pita broodje kip etc.

Vanaf €35,50 per persoon
excl. drankjes

Diverse mogelijkheden

Budget buffet (vanaf 15 personen)
Kop soep, 3 soorten vlees, gebakken aardappel, friet, 2 soorten
salade, rauwkost, stokbrood met kruidenboter
Vanaf €28,- per persoon excl. drankjes

Luxe Barbecue

koffie/thee met kleine lekkernij
--voor u, door ons, op de houtskool BBQ gebakken:
runderribeye en varkensprocureur, vers van het mes
pittige BBQ spareribs
gemarineerde kippendij
beefburger
pulled pork
--gepofte aardappel
salades en rauwkost
boerenbrood met kruidenboter en sausjes
--dessert

Divers

Vergaderen
Iets actiefs doen tijdens uw Bijeenkomst?
GPS tochten
WC borstel gooien
Levend ganzenbord
Spijker slaan
Quiz vragen
& tal van andere mogelijkheden

Elke vergadering of bijeenkomst vraagt een andere
invulling. Hieronder de meest gekozen arrangementen
op basis van de uren.

Buitengewoon dagdeel arrangement
max 4 uur durend arrangement
Vanaf €16.50 per persoon

Voorwaarden van de bijeenkomsten op

Buitengewoon dag arrangement
incl. uitgebreide lunch
max 8 uur durend arrangement
Vanaf €42.50 per persoon

de johanneshoeve zijn als volgt:
*
*

Buffetten op basis van 4 uur
De prijzen in deze brochure zijn exclusief dranken, tijdens een
persoonlijk gesprek nemen we ook het drankenarrangement en
bijbehorende mogelijkheden door

Tijd zat dag arrangement
incl. lunch en een 3 gangen diner
max 12 uur durend arrangement
Vanaf €61.50 per persoon

*

Kinderen van 0 t/m 2 jaar gratis, 3 t/m 12 jaar half geld.

*

Eerste drankje zal aan tafel geserveerd worden.

*

Specifieke wensen aan het menu, i.v.m. allergie, vegetarisch
of andere vleessoorten, kunt u altijd doorgeven.
Dit kan mogelijk een andere prijs tot gevolg hebben

*

Wij schenken geen alcohol onder de 18 jaar

*

Prijswijzigingen voorbehouden

*

Prijzen zijn incl. BTW.

Houdt u daar rekening mee

Alle arrangementen zijn inclusief zaalhuur, beamer,
flip-over, Wifi, schrijfwaar, koffie, thee en tafelwater.
krentenwegge en lekkernij op tafel

Lekker om mee te geven:

Prijzen zijn
incl. BTW excl. drankjes

Eigen gebakken krentenwegge
www.bakkerijschipper.nl
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Vergaderen
Logeren

Feesten

Trouwen
De Johanneshoeve
Dalweg 39
7676 SB Westerhaar-Vriezenveensewijk
info@dejohanneshoeve.nl
www.dejohanneshoeve.nl

0546-659115

