Catering
De Maathoeve biedt diverse mogelijkheden op gebied van catering voor groepen van 8-150 personen.
Van ontbijt tot uitgebreide lunch, van barbecue tot buffet: wij hebben alle ingrediënten in huis voor de
heerlijkste gerechten.
Tip van De Maathoeve: reserveer een kookworkshop en maak samen met vrienden, familie of collega’s
een heerlijke maaltijd klaar. Een leuke, leerzame maar vooral smakelijke groepsactiviteit!
Onderstaand treft u een overzicht van de diverse mogelijkheden bij De Maathoeve. Wilt u meer weten of
heeft u specifieke wensen, neem dan contact met ons op.

Onze ontbijt- en lunchmogelijkheden
Prijs
Ontbijt

€ 8,75

Lunch: boeren / maaltijdwraps / maaltijdsalades

€ 11,50

Barbecuemogelijkheden
Boeren BBQ, inclusief salades, vlees, brood en sauzen

€ 13,95

BBQ de luxe inclusief salades, vlees, brood en sauzen

€ 15,50

Flexi BBQ inclusief veel vega, beetje vlees, brood en sauzen

€ 15,50

Huur BBQ gas/houtskool inclusief schoonmaak en brandstof (prijs per stuk)

€ 25,00

Alle prijzen zijn per persoon tenzij anders vermeld. Prijswijzigingen en druk- en zetfouten voorbehouden. Op onze
diensten zijn de Recron voorwaarden van toepassing.

Meer informatie of vrijblijvende offerte
Wilt u meer weten over de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte ontvangen op basis van uw wensen, neem dan
contact met ons op. U kunt ons telefonisch bereiken op 06 - 33 10 49 50 of een e-mail sturen naar info@maathoeve.nl.
Graag tot ziens bij De Maathoeve!

Heerlijke hapjes
Prijs
Familieschaal patat

€ 1,95

Snacks (prijs per stuk), kroket, fricandel, kaassouffle (indien voorradig )

€ 1,75

Kaasplank

€ 2,35

Worstplank

€ 2,35

Warme hap

€ 0,75

Luxe nootjes, chips

€ 0,80

Boerentapashapjes

€ 4,50

Hapjespan gevuld met 50 luxe warme hapjes (prijs per pan)

€ 39,50

Dipfestijn

€ 3,50

Gehaktbal in jus met mosterd

€ 2,50

Saucijzenbroodje (prijs per stuk)

€ 2,25

Witteveentjesgebak per taart 20-25 persoons

€ 25,00

Alle prijzen zijn per persoon tenzij anders vermeld. Prijswijzigingen en druk- en zetfouten voorbehouden. Op onze
diensten zijn de Recron voorwaarden van toepassing.

Meer informatie of vrijblijvende offerte
Wilt u meer weten over de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte ontvangen op basis van uw wensen, neem dan
contact met ons op. U kunt ons telefonisch bereiken op 06 - 33 10 49 50 of een e-mail sturen naar info@maathoeve.nl.
Graag tot ziens bij De Maathoeve!

Maaltijd- en buffetmogelijkheden
Prijs
Pizza van de Maathoeve

€ 10,00

Onbeperkt pannenkoeken

€ 12,50

Eenvoudig "menu vd dag" 3 gangen

€ 18,50

Eenvoudig warm buffet

€ 15,00

Koud warm buffet

€ 18,00

Boergondisch buffet

€ 18,00

Proeverij buffet

€ 20,00

Germaans oermenu

€ 16,00

Eenvoudig stamppottenbuffet, 2xstampot, 2x vlees

€ 13,00

Stampotbuffet, 3x stamppot 4x vlees

€ 15,50

Ovenschotelbuffet, 3 soorten

€ 11,50

Hapjesbuffet

€ 18,50

Pastabuffet, warme en koude pastaschotels

€ 11,50

Drankjes in de koelkast (alleen voor gasten Groepshotel)
Prijs
Gekoelde frisdrank (prijs per fles)

€ 6,50

Gekoeld flesje bier (prijs per fles)

€ 2,00

Speciaal bier (prijs per fles)

€ 2,50

Fles wijn (prijs per fles)

€ 12,50

Fust bier 20 liter incl gebruik tap (prijs per fust)

€ 75,00

Alle prijzen zijn per persoon tenzij anders vermeld. Prijswijzigingen en druk- en zetfouten voorbehouden. Op onze
diensten zijn de Recron voorwaarden van toepassing.

Meer informatie of vrijblijvende offerte
Wilt u meer weten over de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte ontvangen op basis van uw wensen, neem dan
contact met ons op. U kunt ons telefonisch bereiken op 06 - 33 10 49 50 of een e-mail sturen naar info@maathoeve.nl.
Graag tot ziens bij De Maathoeve!

