Geachte meneer/mevrouw,

Naar aanleiding van uw aanvraag betreffende feesten/ partijen/ reünie/ personeelsfeestje
op recreatie De Zeehoeve ontvangt u hierbij informatie.

Wij adviseren u graag over de invulling van uw dag/avond om deze geheel naar uw
wensen in te vullen. Hieronder vindt u onze standaard arrangementen maar deze zijn
geheel aan te passen of aan te vullen. Kinderen van 0 t/m 4 jaar zijn gratis, voor kinderen
van 5 t/m 11 jaar gelden aangepaste prijzen

Zijn er vragen, wilt u een afspraak maken of de locatie bezichtigen dan vernemen wij dat
graag.

Met vriendelijke groet,
Jetske Kleefstra
Recreatie De Zeehoeve
Westerzeedijk 45
8892 PK Harlingen
Email: jkleefstra@zeehoeve.nl
Tel: 06-10947667

Ontvangst
Om uw gasten welkom te heten kunt u kiezen uit een van onderstaande mogelijkheden.

Ontvangst met Sûkerbôle
Onbeperkt koffie en thee en water tijdens de ontvangst met suikerbrood en roomboter.
Prijs per persoon € 4,50

Ontvangst met fries oranjegebak
Onbeperkt koffie, thee en water tijdens de ontvangst. Hierbij wordt fries oranjegebak
geserveerd met slagroom.
Prijs per persoon € 5,50

Ontvangst met gesorteerd gebak
Onbeperkt koffie, thee en water tijdens de ontvangst met diverse soorten gebak. Er is
keuze uit een kwarkpunt, appeltaart, monchou gebak en slagroomgebak.
Prijs per person € 6,50

Ontvangst met bubbels
Het is tevens mogelijk om de gasten feestelijk te verwelkomen met een glas prosecco
bij binnenkomst.
Prijs per glas € 3,75

Lunch -brunch buffetten
Tijdens een uitje, feestje of vergadering kunt u tussen de middag genieten van een lunch brunch buffet op recreatie De Zeehoeve, vanaf 15 personen.

Fries Lunchbuffet
Romige tomatensoep met Friese droge worst. Diverse broodsoorten: Gesneden wit en
bruinbrood, bolletjes, krentenbrood & suikerbrood. Diverse soorten beleg: Kaas,
komijnekaas, ham, cervelaatworst en een rauwkostsalade. Diverse zoetwaren, roomboter
en margarine. Jus ‘d orange, melk en karnemelk.
Prijs per persoon € 12,95

Hollands lunchbuffet
Boerengroentesoep. Gesneden wit en bruinbrood, witte en bruine bolletjes,
krentenbrood & suikerbrood. Rauwkostsalade, vers fruit en een rundvlees kroket. Diverse
soorten beleg: Kaas, komijnekaas, ham, rosbief en gerookte zalm. Diverse zoetwaren,
roomboter en margarine. Jus ‘d orange, melk en karnemelk.
Prijs per persoon € 17,95

Koud/warm lunch brunch buffet
Mosterdsoep met spekjes en prei . Gesneden wit en bruinbrood, diverse harde en zachte
bolletjes, krentenbrood en suikerbrood. Vispalet bestaande uit gerookte zalm, makreel en
haring. Divers broodbeleg: boerenham, rosbief, kaas , komijnekaas en romige brie.
Rauwkostsalade, vruchtensalade en een palet van tomaat en mozzarella. Hierbij wordt
een omelet en gehaktballetjes in saté saus geserveerd. Diverse zoetwaren, roomboter en
margarine. Jus ‘d orange, melk en karnemelk.
Prijs per persoon € 22,50

Borreltijd
Diverse bittergarnituren voor een aangeklede borrel of een mooie aanvulling tijdens uw
feestavond.

Bittergarnituur 1
Een koud hapje, bitterbal en een gemengd warm hapje. Hierbij wordt een notenmix op
tafel geserveerd. Prijs per persoon € 3,25

Bittergarnituur 2
Vier gemengde warme hapjes en een notenmix wordt op tafel geserveerd.
Prijs per persoon € 3,95

Bittergarnituur 3
Bestaat uit kaas , spiesje met cherrytomaat en mozzarella en een zalm wrap. Hierbij
worden twee gesorteerde warme hapjes geserveerd en een notenmix en zoute koekjes
op tafel geplaatst. Prijs per persoon € 4,95

Snackplank per tafel (4-6 personen)
Nachos met dipsaus, 8 warme mini snacks, zoute stengels en kaasblokjes.
Prijs per tafel € 10,00

Koud – Warm Buffet
Een buffet is ideaal om uw gasten een keuze te bieden uit verschillende gerechten.
Recreatie De Zeehoeve heeft een drietal buffetten samengesteld. Uiteraard is het
mogelijk om deze geheel aan uw wensen aan te passen. Buffet vanaf 25 personen.

Hollands buffet
Boeren groentesoep en stokbrood met kruidenboter. Koude gerechten die geserveerd
worden zijn een gevulde huzarensalade, haring op roggebrood met een gesnipperd uitje
en een frisse rauwkostsalade. Warme gerechten zijn gehaktballetjes in jus, vleesspiesjes
in satésaus en saucijsjes. Garnituren die worden geserveerd bij het Hollands buffet zijn
friet, gebakken aardappelen en een warme groente. Prijs per persoon € 19,95

Bourgondisch buffet
Grove mosterdsoep met gebakken spekjes en preiringen. Diverse soorten stokbrood met
kruidenboter en tapenade. Koude gerechten die geserveerd worden: salade van
verschillende tomaten, rode ui en basilicum, aardappelsalade en rauwe ham met meloen.
Warme gerechten zijn saucijsjes, gebraden kipdrumsticks, gehaktballetjes in satésaus en
gebakken schnitzels gereserveerd met gebakken spekjes, ui, champignons en paprika.
Garnituren die geserveerd worden zijn steak frites, gegratineerde aardappelschotel en
warme groenten. Prijs per persoon € 23,50

Zeehoeve buffet
Mosterdsoep met spekjes en prei. Diverse soorten brood met kruidenboter en tapenade.
Vegetarische pasta salade, aardappelsalade, tomaat met mozzarella en een vispalet met
makreel, gerookte zalm en haring met roggebrood. Varkenshaaspuntjes in champignon
roomsaus, boeff stroganoff, gehaktballetjes in tomatensaus en Pangasius filet met
Provençaalse kruiden. Garnituren die bij dit buffet worden geserveerd zijn gebakken
aardappeltjes, frites, rijst en warme groenten. Prijs per persoon € 26,95ten

In een ongedwongen sfeer barbecueën op recreatie De Zeehoeve
Een familiefeest, personeelsfeest, verjaardagsfeest of reünie voor elke gelegenheid is een
(indoor) barbecue buffet geschikt. Vanaf 20 personen.

Barbecue buffet t’Wad
-

Aardappelsalade
Huzarensalade
Frites
Hamburger
Barbecue worst
Hawaii spies
Saté stokjes
Sjasliek

Per persoon € 19,95

Barbecue buffet Harns
-

Aardappelsalade
Rauwkostsalade
Pastasalade
Frites
Gemarineerde karbonade
Barbecue worst
Sjasliek
Saté stokjes
Speklapje
Hawaii spies

Prijs per persoon € 23,50

Barbecue buffet Zeehoeve
-

Aardappelsalade
Rauwkostsalade
Pastasalade
Frites
Fruitsalade
Gemarineerde kipfilet
Sjasliek
Duitse braadworst
Mixed grill spies
Houthakkerssteak
Gambaspies

Per persoon € 28,50
Alle buffetten worden geserveerd met stokbrood, kruidenboter, tapenade en diverse sauzen.

IJsbuffet
Om uw diner, buffet of barbecue af te sluiten is een ijsbuffet uitermate geschikt.
Vanaf 20 personen.
Het ijsbuffet bestaat uit:
-

Vanille ijs
Pistache ijs
Aardbeien ijs
IJsstaart
Diverse soorten bavarois
Room soesjes
Mini Tompouces
Slagroom
Vers fruit

Prijs persoon € 7,50

