WELKOMSTWOORD
Als u iets te vieren heeft, wilt u graag dat uw gasten uitstekend verzorgd worden. Daarvoor
bent u bij restaurant d’ Olde Dreiput aan het juiste adres! Naast de diversiteit en de
hoeveelheid buffetten en arrangementen die wij aanbieden, beschikken we ook nog eens over
een ruime omheinde speeltuin. Perfect voor groepen met (veel) kinderen, zo heeft u geen omkijken naar de
kinderen!
Wij prefereren het altijd om eerst met u in gesprek te gaan om uw wensen aan te horen en aan
de hand daarvan kijken we samen met u, welk arrangement het beste bij u past. Als u wensen
heeft welke niet worden aangeboden in de brochure, maken wij graag met u een
arrangement of buffet op maat.
Wij hechten veel waarde aan goede kwaliteit. Ons team zal er dan ook voor zorgen dat u een
onvergetelijke dag bij ons krijgt.
Graag verwelkomen wij u bij restaurant d’ Olde Dreiput!

BUFFET BOURGONDISCH GENIETEN
Huisgemaakte kip kerriesalade, huisgemaakte huzarensalade, gevulde eitjes, slamelange met
mosterd-dille dressing en noten, koolsalade, fricandeau, pastrami met een bosuicréme diverse
broden met kruidenboter en tapenade.
Mini hamburgers met gebakken ui en champignon, malse kipsaté, varkenshaas met
bourgondische champignonsaus, stoofschotel van kip in een Oosterse saus met rijst en wok
groenten, gebakken aardappels en frites.
Prijs per persoon: € 24,50

BUFFET DE BARGEN
Huisgemaakte kip kerriesalade met verse ananas, huisgemaakte huzarensalade, vers fruit met
gerookte hammen, koude visplank met onder andere haring en gerookte makreel
tomatensalade met mozzarella en pesto, gebraden fricandeau, diverse broden met
kruidenboter en tapenade.
Kip cajun schotel met groentes, malse varkenshaassaté met satésaus,
visschotel met diverse soorten vis in een witte wijnsaus, spareribs met chilisaus, gebakken
aardappels en frites.
Prijs per persoon: € 26,95

BUFFET DELICIEUX
Huisgemaakte huzarensalade, huisgemaakte vissalade, tomatensalade met mozzarella en
pesto, diverse soorten ham met verschillende fruitsoorten, vitello tonato met tonijncrème,
gerookte forel, haring, mini garnalencocktails, gerookte zalm, diverse broden met
kruidenboter en tapenade.
Varkenshaas medaillions met champignonsaus, rundertartaartjes met gebakken champignons
en ui, malse kipsaté met satésaus, visschotel van diverse soorten vis in een witte wijnsaus met
sereh, gebakken aardappels en frites.
Prijs per persoon: € 28,95

BUFFET “IN DE WATTEN”
Huisgemaakte zoete aardappelsalade met beukenhout gerookt spek, huisgemaakte kip
kerriesalade met ananas, bourgondische pasta salade, mini garnalen cocktails, haring met
roggebrood, gerookte makreel, mousse van gerookte zalm, gerookte ribeye met saffraan
mayonaise, pastrami met bosui crème, diverse broden met kruidenboter en tapenade.
Varkenshaas medaillions in een rode wijn jus, kipsaté met satésaus, gepocheerde zalm zijde
met een met witte wijn-sereh saus, stoofschotel van kip in een Oosterse saus met rijst en verse
wok groentes, aan het buffet getrancheerde procureur met chimmichurri, gebakken aardappels
en frites.
Prijs per persoon: € 32,95

BUFFET LUXURIOUS
Huisgemaakte zoete aardappelsalade met beukenhout gerookt spek, huisgemaakte vissalade,
tomatensalade met mozzarella en pesto, slamelange met kip, rundercarpaccio met truffel glaze,
haring met roggebrood, gerookte makreel, gerookte zalm, mini garnalencocktails, vers fruit met
gerookte hammen, gevulde eitjes met truffel, diverse broden, kruidenboter en tapenade.
Entrecôte met pepersaus, luxe visschotel met witte wijn-sereh saus, varkenshaas
medaillions in een rode wijn jus, rundertartaartjes met rode kool en appel, kip cajun schotel
met groentes, beenham met mosterdsaus, gebakken aardappels en frites.
Prijs per persoon: € 36,95

GROTE PAN D’OLDE DREIPUT
Huisgemaakte huzarensalade, huisgemaakte eiersalade, saladebar met tomaat, komkommer,
croutons, olijven, gemengde sla en twee soorten dressing. Diverse stokbroden met
kruidenboter en tapenade en diverse koude sauzen.
Vlees: Procureur, malse kipsaté, gemarineerde speklap, varkens saucijzen,
Ierse biefstukken, runderhamburgers en een spiesje van malse kip en spek. Frites en satésaus.
Prijs per persoon: € 24,95

GROTE PAN DELUXE
Huisgemaakte huzarensalade, huisgemaakte eiersalade, saladebar met tomaat, komkommer,
croutons, olijven, gemengde sla en twee soorten dressing. Diverse stokbroden met
kruidenboter en tapenade en diverse koude sauzen.
Vlees: Catalaanse worstjes, entrecote, varkenshaassaté, runderhamburgers,
procureur, Oosters gemarineerde kip, kleine mixed grill met: maïs, paprika, biefstuk en
varkenshaas. Frites en satésaus.
Prijs per persoon: € 28,95

GROTE PAN ALL IN
Ontvangst met een drankje naar keuze.
Huisgemaakte huzarensalade, huisgemaakte eiersalade, saladebar met tomaat, komkommer,
croutons, olijven, gemengde sla en twee soorten dressing. Diverse stokbroden met
kruidenboter en tapenade en diverse koude sauzen.
Vlees: Procureur, kipsaté, gemarineerde speklap, varkens saucijzen,
Ierse biefstuk, runderhamburgers, spiesje van malse kip en spek. Frites en satésaus.
Ter afsluiting als dessert de ijskar.
Prijs per persoon: € 49,75 (dit betreft een 4 uur durend arrangement)

BARBECUE BUFFET
Huisgemaakte huzarensalade, huisgemaakte eiersalade, saladebar met tomaat, komkommer,
croutons, olijven, gemengde sla en twee soorten dressing. Diverse stokbroden met
kruidenboter en tapenade en diverse koude sauzen.
Vlees: Varkens saucijzen, gemarineerde speklap, malse kipsaté, spareribs,
procureur en runderhamburgers en een spiesje van malse kip en spek. Frites en satésaus.
Prijs per persoon: € 24,95

BARBECUE DELUXE
Huisgemaakte huzarensalade, huisgemaakte eiersalade, saladebar met tomaat, komkommer,
croutons, olijven, gemengde sla en twee soorten dressing. Diverse stokbroden met
kruidenboter en tapenade en diverse koude sauzen
Vlees: Ierse biefstukken, spareribs, gemarineerde speklap, varkenshaasjes, malse kipsaté,
gambaspiesje , zalm ‘en papillot’, spies van malse kip en spek. Frites en satésaus.
Bij zowel de grote pan arrangementen als de barbecue buffetten, kan optioneel de ijskar
worden bijgeboekt.
Prijs per persoon: € 28,95

BROODBUFFET
Onbeperkt koffie en thee, verse jus d’ Orange, melk, karnemelk, appelsap en fristi.
Twee soepen naar keuze, huisgemaakte huzarensalade, ambachtelijke kroketten, boeren roerei,
kaas, vleeswarenschaal met allerlei vleeswaren, diverse soorten zoetwaren, Kaiser broodjes,
pistoletjes, roomboter croissants, zachte bolletjes, wit, bruin en krentenbrood.
Dranken zijn inbegrepen tot maximaal 2 uur na aanvang van het buffet.
Prijs per persoon: € 18,75

ALL IN FEESTBUFFET
Ontvangst met 2x koffie thee met daarbij gesorteerd gebak, taartenbuffet, theebanket, luxe
soezen of petit fours.
Huisgemaakte huzarensalade, huisgemaakte vissalade, diverse soorten gerookte hammen met
vers fruit, rundercarpaccio met truffel glaze, gevulde eieren, haring, forel,
bourgondische pasta salade, slamelange met kip, diverse broden, kruidenboter en tapenade
Varkenshaassaté met satésaus, stoofschotel van kip met groentes in een zoet-pikante saus met
rijst, rundertartaartjes met champignon en ui, spare ribs met chilisaus , gebakken aardappels
en frites.
Ter afsluiting een feestelijke ijstaart van 3 soorten ijs, diverse longeurs, verse fruitsalade,
slagroomsoesjes en bavarois tulbanden.
Inclusief drinken.
Prijs per persoon: € 57,50 (dit betreft een 5 uur durend arrangement)

WALKING DINER
Heerlijk informeel dineren terwijl u in de watten wordt gelegd door onze keuken- en
bedieningsbrigade! Wij serveren voor u en uw gasten 4 keer een voorgerecht aan tafel. Deze
voorgerechtjes worden door u uitgekozen. Na de eerste gang krijgt u een soep geserveerd. Als
derde gang krijgt u in buffetvorm het hoofdgerecht geserveerd. Als laatste gang krijgt u een
overheerlijke dessert. Deze wordt zorgvuldig samengesteld door onze chef-kok. Uiteraard mag
u altijd een eventuele voorkeur aan ons doorgeven!
Ontvangst met een cocktail naar keuze en een amuse.
Diverse broodsoorten op tafel met tapenade, aïoli en kruidenboter.
1e gang voorgerechtjes (4 keuzes)
Rundercarpaccio met black lemon kaas.
Garnalencroquet met tuinkruidenmosterd.
Gerookte eend met een bosui crème.
Gerookte makreel met mousse van zalm.
Bietenschuim met patè
Paling op toast.
Runder ribe-eye met saffraanmayo.
Vitello tonato met tonijncremé.
2e gang (keuze uit twee soepen)
Bourgondische champignonsoep.
Kip-kerrie soep.
Zoete aardappelsoep met spek.
3e gang (buffet vorm)
Varkenshaas met een rode wijn jus.
Kip met beukenhout gerookt spek en bospaddestoelen.
Gepocheerde zalmzijde met een witte wijn saus.
Entrecôte met pepersaus.
Frites en aardappels.
4e gang (grand dessert)
Een nagerecht bestaande uit meerdere kleine desserts, deze worden met aandacht
geselecteerd en bereid door de keukenbrigade. Dit word per persoon geserveerd.
Prijs per persoon: € 44,75

KINDERBUFFET
Stokbrood met kruidenboter, frites, frikandellen, hamburgers, kipnuggets, fritessaus en
appelmoes.
Prijs per persoon: € 7,50 (vanaf 10 kinderen)

KINDERMENU
Frites met fritessaus en appelmoes met frikandel, kipnuggets, kroket of hamburger.
Prijs per persoon: € 7,50

KEUZEMENU’S
Voor groepen die kleiner zijn dan 20 volwassenen en groter dan 12 volwassenen,
hebben wij de voorkeur om een menu voor u samen te stellen.
Dit menu wordt met u samengesteld aan de hand van de huidige
menukaart in het restaurant. Dit omdat wij in het restaurant veelal met
seizoensgebonden producten werken. Er zijn tal van mogelijkheden;
een 4 gangen diner of alleen een hoofdgerecht en een dessert.
Samen met u kijken we wat het beste bij u en uw wensen past!
Prijs op aanvraag.

DESSERT BUFFET CLASSIC
IJstaart van diverse soorten ijs, vers fruit, slagroom,
meerdere soorten bavaroise tulbanden.
Prijs per persoon: € 6,95

DESSERT BUFFET DE BARGEN
IJstaart van diverse soorten ijs, chocolade mousse, bavaroise tulbanden,
diverse soorten soesjes, longeurs, vers fruit en slagroom.
Prijs per persoon: € 9,25

DESSERT BUFFET LUXURIOUS
Meerdere soorten ijstaarten van roomijs, bavaroise tulbanden,
tiramisu, chocolade mouse, profiterol,
diverse longeurs bestaande uit meerdere lagen biscuitdeeg en bavaroise,
crème brûlée en verse slagroom.
Prijs per persoon: € 10,25

GRAND DESSERT BUFFET
Een ijsbuffet welke wordt verzorgd door een
gerenommeerde patissier. Graag kijken we met u naar
de mogelijkheden om een geweldig ijsbuffet te serveren!
Prijs op aanvraag.

ARRANGEMENTEN
Verjaardag nacalculatie
Ontvangst met 2x koffie of thee met gesorteerd gebak, petit fours, luxe taartenbuffet of
theebanket. Zoutjes en nootjes op tafel. Voor de kinderen een zakje chips. Voldoende warme
en koude hapjes.
Prijs per persoon: € 14,50 (3 uur) of € 16,50 (4 uur)
Verjaardag all-in
Ontvangst met 2x koffie of thee met gesorteerd gebak, petit fours, luxe taartenbuffet of
theebanket. Zoutjes en nootjes op tafel. Voor de kinderen een zakje chips. Voldoende warme
en koude hapjes. Onbeperkt drankjes uit ons drankenpakket.
Prijs per persoon: € 25,50 (3 uur) of € 29,50 (4 uur)
Verjaardag deluxe
Ontvangst met 2x koffie of thee met gesorteerd gebak, petit fours, luxe taartenbuffet of
theebanket. Zoutjes en nootjes op tafel. Voor de kinderen een zakje chips. Voldoende warme
en koude hapjes. En tussendoor word een stokje kipsate geserveerd
Prijs per persoon: € 18,00 (3 uur) of € 20,00 (4 uur)
Receptie arrangement
Ontvangst met 2x koffie of thee met gesorteerd gebak, luxe taartenbuffet,
theebanket of luxe petit fours. Zoutjes en nootjes op tafel. Voldoende warme en koude hapjes.
Voor de kinderen een zakje chips. Afsluiting met koffie of thee met bonbon.
Prijs per persoon: € 11,95 (dit betreft een 2 uur durend arrangement)
Receptie arrangement all-in
Ontvangst met 2x koffie of thee met gesorteerd gebak, luxe taartenbuffet, theebanket of luxe
petit fours. Zoutjes en nootjes op tafel. Voor de kinderen een zakje chips. Voldoende warme
en koude hapjes. Onbeperkt drankjes uit ons drankenpakket. Afsluiting met koffie of thee met
bonbon.
Prijs per persoon: € 20,95 (dit betreft een 2 uur durend arrangement)

Kraamfeest
Ontvangst met 2x koffie of thee met gesorteerd gebak in de kleur blauw of roze. Versierde zaal
in blauw of roze. Zoutjes en nootjes op tafel. Voor de kinderen een zakje chips.
Voldoende warme en koud hapjes.
Prijs per persoon: € 12,50 of € 18,95 (all-in) (dit betreft een 2 uur durend arrangement)
Feestarrangement all-in
Ontvangst met 2x koffie of thee met gesorteerd gebak, luxe taartenbuffet, theebanket of luxe
petit fours. Zoutjes en nootjes op tafel. Voldoende warme en koude hapjes. Onbeperkt
drankjes uit ons drankenpakket. Voor de kinderen een zakje chips.
Prijs per persoon: € 27,50 (dit betreft een 4 uur durend arrangement)
Optioneel afsluiten met hartige snack. (zie uitbreidingen arrangementen voor de opties)
Koffiearrangement
2x koffie of thee met gesorteerd gebak, luxe taartenbuffet, theebanket of luxe petit fours.
Prijs per persoon: € 7,75 (minimaal 20 volwassenen)
Vergaderarrangement
Ontvangst met koffie of thee, koeken, zoetigheden en pepermuntjes op tafel. Onbeperkt plat
en bruisend water. Gebruik van beamer, flip-over en microfoon. Inclusief zaalhuur.
Prijs per persoon vanaf: € 25,00 (dit betreft een 4 uur durend arrangement)
Vergaderarrangement dag
Ontvangst met koffie of thee, koeken, zoetigheden en pepermuntjes op tafel. Onbeperkt plat
en bruisend water. Op een nader te bepalen tijdstip verzorgen wij voor u een snack.
Gebruik van beamer, flip-over en microfoon. Inclusief zaalhuur.
Prijs per persoon vanaf: € 42,50 (dit betreft een 8 uur durend arrangement)
Bij beide vergaderarrangementen kunnen wij optioneel voor u een lunch verzorgen.

UITBREIDINGEN ARRANGEMENTEN
Ontvangst
Gesorteerd gebak: € 2,85
Taartenbuffet: € 2,65
Theebanket: € 2,45
Petit four: € 2,50
Prosecco: € 3,50
Prosseco inclusief amuse: € 5,75
Afsluiters
Broodje beenham met mosterdsaus: €5,25
Broodje frikandel of kroket: € 2,95
Kip- of varkenshaassaté: € 4,00

DRANKEN
Drankenpakket
Alle frisdranken
Huiswijnen
Tap bier
Koffie en thee
Binnenlands gedestilleerd zoals vieux,
berenburg, bessenjenever,
pisang ambong, jenever, citroen
brandewijn alcoholvrije bieren.
All-in drankenpakketten
3 uur: € 18,00
4 uur: € 20,50
5 uur: € 22,50
[alleen in combinatie met buffet of diner]

ALGEMENE INFORMATIE
Informatie opvragen?
Onze medewerkers maken graag een afspraak met u om geheel vrijblijvend informatie aan u te
verschaffen! Dit kan in de ochtend, de middag of in de avond.
Aantal personen
Het juiste aantal gasten dient één week voorafgaand aan de overeengekomen datum, te
worden door gegeven. Wordt dit aantal minder dan het gestelde minimum in onze brochure,
dan gaan we samen met u zoeken naar een oplossing! Voor nagenoeg elk arrangement is er
een minimum vereist van 20 volwassenen.
Kinderen
Kinderen eten mee voor 50% van de prijs van een volwassene*. Vanaf 10 kinderen kunnen wij
voor u ook een kinderbuffet verzorgen. Wij hanteren twee leeftijdscategorieën. Kinderen van 0
tot en met 3 jaar zijn gratis en kinderen van 4 tot en met 11 jaar zijn voor 50% van de prijs voor
een volwassene*. U kunt er ook voor kiezen om de kinderen een kindermenu te serveren.
* Alleen van toepassing op buffetten, met uitzondering van speciale kinderbuffetten.
Annulering
Wanneer u annuleert hanteren wij de voorwaarden welke zijn beschreven in de Uniformele
voorwaarden horeca (UVH).
Speeltuin
Zoals u misschien wel weet hebben wij een speeltuin van 3400m2 inclusief
midgetgolfbaan. Zowel midgetgolfbaan* als de speeltuin zijn geheel kosteloos door u te
gebruiken. De directie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel letsel of schade
welke wordt opgelopen in de speeltuin.
* Midgetgolfbaan is alleen kosteloos te gebruiken wanneer u een partij boekt. In het restaurant
zijn wel kosten verbonden aan de midgetgolfbaan.

Consumptie munten
In sommige gevallen is het wenselijk dat er een x-aantal consumpties worden geschonken.
Wanneer u deze wens heeft, maken wij gebruik van consumptiemunten. Elke gast krijgt een
vooraf bepaald aantal consumptiemunten welke zij kunnen besteden.
Apparatuur nodig?
Indien u gebruik wil maken van audiovisuele
apparatuur, horen wij dat graag van te voren. Wij zorgen er voor dat alle apparatuur dan
gebruiksklaar voor u is. Over het algemeen zijn hier geen kosten aan verbonden.
Nacalculatie
Wanneer u kiest om te worden verzorgd op basis van nacalculatie, wordt elke consumptie die
wordt genuttigd aan u gefactureerd. De prijs van de consumptie is afhankelijk van de soort
consumptie. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om te verzorgd worden op basis van all-in.
Contact
Restaurant d’Olde Dreiput
Harm Aartsweg 88
8095 RG ‘t Loo Oldebroek
0525-63 16 98
info@oldedreiput.nl
www.oldedreiput.nl

