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Ons aanbod
Een bruiloft, jubileum, verjaardag, welke gelegenheid dan ook is een mooi moment om samen
met uw gasten te genieten van een heerlijke maaltijd.
Laat u inspireren door onze mogelijkheden. Het zijn er veel, daar zijn wij ons van bewust, maar
zoveel mensen, zoveel wensen. Wij hebben een buffet voor elk moment en elke gelegenheid.
Natuurlijk kunt u altijd een afspraak maken om samen uw wensen te bespreken zodat wij een
feest of diner op maat kunnen bieden. Aan de hand van zo’n gesprek, onder het genot van een
kopje koffie, maken wij een passende en persoonlijke offerte. In overleg is heel veel mogelijk. U
kunt zorgeloos genieten van uw feest terwijl wij u het werk uit handen nemen.
Onze grote zaal met een oppervlakte van 200 m² en een eigen besloten terras aan de bosrand is
geschikt voor gezelschappen tot 300 personen. Onze kleine zaal (serre) eveneens met eigen terras
is geschikt voor groepen tot 75 personen.

De Witte Brug biedt:
-

In elke prijscategorie goede mogelijkheden

-

Persoonlijke offerte op maat en naar uw wensen

-

Duidelijke afspraken en communicatie

-

Professioneel, vriendelijk en passievol personeel

-

Creatieve en smaakvolle gerechten

-

Een dieet of allergie is bij ons een mogelijkheid, geen beperking

-

Diverse sfeervolle ruimtes met een capaciteit van 20 tot 350 personen

-

Wij gebruiken graag streek-, fairtrade- en duurzame producten
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Voorgerechten buffet
€ 11,95 p.p.

•

Rundercarpaccio

•

Ardennerham met meloen

•

Wrap met gerookte zalm

•

Wrap met tonijn salade

•

Gambaspiesjes

•

Champignons gevuld met gehakt

•

Kipcocktailtje

•

Caprese spiesje

•

Salade met gerookte kip

•

Uienringen

•

Olijven en gevulde pepers

•

Runderbouillon met garnituur

•

Stokbrood met kruidenboter

Walking starter
€ 7,95 p.p.
•

Rundercarpaccio

•

Zalm / kipcocktail

•

Vitello tonnato

•

Tomatensoepje
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Soepen
Alle soepen worden geserveerd met stokbrood en kruidenboter

•

Runderbouillon met garnituur

•

Tomatenroomsoep

•

Champignonsoep

•

Heldere uiensoep

•

Romige preisoep

•

Licht gebonden mosterdsoep

•

Heldere champignonsoep

Kop

Terrine

€ 4,50 p.p.

€ 5,55 p.p.

€ 4,50 p.p.

€ 5,55 p.p.

€ 4,50 p.p.

€ 5,55 p.p.

€ 4,50 p.p.

€ 5,55 p.p.

€ 4,50 p.p.

€ 5,55 p.p.

€ 4,50 p.p.

€ 5,55 p.p.

€ 4,50 p.p.

€ 5,55 p.p.

Bovengenoemde soepen kunnen ook als soepbuffet worden geserveerd:
•

Twee soepen naar keuze

€ 5,95 p.p.

•

Drie soepen naar keuze

€ 6,95 p.p.

Kop

Terrine

•

Kastanjesoep met gerookte zalm

€ 5,25 p.p.

€ 5,95 p.p.

•

Aspergeroomsoep

€ 5,25 p.p.

€ 5,95 p.p.

•

Thaise kippensoep

€ 5,25 p.p.

€ 5,95 p.p.

•

Spinaziesoep met stukjes forel

€ 5,25 p.p.

€ 5,95 p.p.

•

Courgettesoep met reepjes zalm

€ 5,25 p.p.

€ 5,95 p.p.

•

Paprikasoep

€ 5,25 p.p.

€ 5,95 p.p.

•

Erwtensoep

€ 5,75 p.p.

€ 7,50 p.p.

•

Goedgevulde vissoep

€ 5,75 p.p.

€ 7,50 p.p.
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Brabants buffet
Varkenshaasmedaillons met

€ 5,75

champignonroomsaus
Caribische kipfilet: stukjes gemarineerde

Runderlapje in goedgevulde jus van

€ 5,75

spek, ui en champignons
€ 5,50

kipfilet in een romige saus met ui en

Diverse vissoorten met romige vissaus

€ 7,75

gegratineerd uit de oven

ananas
Zalm en tilapiafilet met kruidensaus

€ 6,75

Schnitzel met champignonroomsaus

€ 5,00

Kipfiletje met tomaat, basilicum en

€ 5,50

Spare ribs, heerlijk gemarineerd

€ 5,15

Varkenshaassaté

€ 5,75

Black angus biefstuk met pepersaus

€ 6,75

Kogelbiefstuk biefstuk met gebakken

€ 7,15

Zalmfilet, gamba’s en tilapiafilet met

€ 7,50

mozzarella

champignons en ui

kruidensausje

Zalmfilet met hollandaisesaus

€ 7,55

Gehaktballen in eigen jus

€ 5,00

Bourgondische beenham met honing-

€ 6,55

Satéspies van gemarineerde kipfilet in

€ 5,25

mosterd saus

satésaus

Casselerrib met champignonjus

€ 5,25

Varkensrollade met bruine jus

€ 5,50

Kipfilet met zachte mosterdsaus

€ 5,25

Kipfilet met stroganoffsaus

€ 5,25

U maakt uit bovenstaande mogelijkheden een keuze voor 4 soorten vlees en/of vis. U telt de
vermelde prijzen achter de gerechten bij elkaar op, dit is de prijs die u per persoon betaalt voor
het door u zelf samengestelde buffet. Hierbij serveren wij:
•

Gebakken aardappels en aardappelgratin

•

Aardappelkroketjes, friet, puree of rösti

•

3 Soorten warme groenten

•

Diverse rauwkostsalades

•

Appelmoes

•

Mayonaise en cocktailsaus
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Koud en warm buffet
Buffet “Royal”

Buffet “Exotic”

Buffet “Witte Brug”

€ 18,95 p.p.

€ 20,95 p.p.

€ 24,95 p.p.

•

Rundvleessalades af

•

Rundvleessalades af

•

Rundvleessalades af

gegarneerd met o.a.

gegarneerd met o.a.

gegarneerd met o.a. fruit,

gevulde eitjes, fruit en

gevulde eitjes, fruit en

gevulde eitjes en diverse

diverse vleeswaren

diverse vleeswaren

vleeswaren

•

Diverse rauwkostsalades

•

Pastasalade

•

Zalmsalade

•

Diverse sausjes

•

Beenhamsalade

•

Tonijnsalade

•

Stokbrood met

•

Diverse rauwkostsalades

•

Diverse vissoorten o.a.;

kruidenboter

forelfilet, hele zalm,
garnaaltjes, makreel,
gerookte paling, haring,
rivierkreeftstaartjes en
gerookte zalm.

•

Kipsaté in satésaus

•

Diverse sausjes

•

Diverse rauwkostsalades

•

Champignonvleesragout

•

Stokbrood met

•

Diverse sausjes

kruidenboter
•

Gebakken aardappels

•

Fruitspiegel

•

Stokbrood met kruidenboter

•

Rijst

•

Kipfilet in honing

•

Bourgondische beenham met

mosterdsaus
•

Varkenshaasmedaillons

rode portjus
•

champignonsaus

Visschotel met diverse
groenten

•

Aardappelgratin

•

Aardappelkroketjes

•

Gebakken aardappels

•

Gebakken krieltjes

•

Warme groenten
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Hapjesbuffet
€ 22,25* p.p. / € 23,75** p.p.

Hapjes hoek
•

Gevulde eitjes

•

Ham met meloen

Warme Hoek

Saladehoek

•

•

Rundvleessalade

•

Tonijnsalade

Witte rijst

2 Warme aanvullingen naar keuze;
keuze uit:

•

Wrap met gerookte kip

•

Champignonvleesragout

•

Rauwkostsalade

•

Olijven

•

Gemarineerde kipfilet in zoet

•

Ei salade

zure saus
•

Gevulde pepers

•

Kipsaté

•

Kip kerrie salade

•

Schaal met diverse

•

Gehaktballetjes in tomatensaus

•

Brood met kruidenboter

vleeswaren en
worstsoorten

Kaashoek

Vishoek

Fruithoek

•

•

•

Brie, Gouda’s

Diverse vissoorten o.a.

Fruitspiegel met o.a. ananas,

kaasblokjes, oud

forelfilet, hele zalm,

meloen, aardbeien, witte- en

Amsterdams,

rivierkreeftstaartjes, makreel,

blauwe druiven, kiwi, en

kruidenkaas en diverse

haring en gerookte zalm.

mango

andere Nederlandse- en
buitenlandse kaassoorten
met noten en druiven.
•

Garnalencocktailtje

•

Zalmcocktailtje

•

Krabcocktailtje

•

Gevulde wraps

*Na afloop of gedurende een feestavond / **Als dinerbuffet
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Barbecue
Buffet 1
€ 17,95 p.p.

Buffet 2
€ 20,95 p.p.

Buffet 3
€ 24,95 p.p.

•

Varkenslapje

•

Gemarineerde kipfilet

•

Kogelbiefstuk

•

Kipsaté

•

Kipsaté

•

Varkenshaassaté

•

Gemarineerde kipfilet

•

Hamburger

•

Diverse vissoorten in folie

•

Barbecue worst

•

Barbecue worst

•

Souvlaki lapje

•

Hamburger

•

Black angus spies

•

Gemarineerde kipfilet

•

Gemarineerd speklapje

•

Diverse vissoorten in folie

•

Hamburger

•

Drie rauwkostsalades

•

Drie rauwkostsalades

•

Gambaspiesje

•

Diverse sausjes

•

Diverse koude sausjes

•

Drie rauwkostsalades

•

Rundvleessalade

•

Rundvleessalade

•

Diverse sausjes

•

Frites

•

Satésaus

•

Fruitspiegel

•

Brood met kruidenboter

•

Gebakken aardappels

•

Rundvleessalade

•

Friet

•

Pastasalade

•

Brood met kruidenboter

•

Pepersaus

•

Friet

•

Gebakken aardappels

•

Brood met kruidenboter

•

Tapenade

Zaal 2019 8 / 23

Boxmeers buffet
€ 11,75 p.p.*/ € 13,75 p.p. **
•

Rijst

•

Gebakken aardappeltjes

•

Diverse broodsoorten

•

Stokbrood met kruidenboter

•

Champignonvleesragout

•

Gehaktballetjes in tomatensaus

•

Kipsaté in satésaus

Oeffeltse raam buffet
€ 12,75 p.p.*/ € 14,75 p.p. **
•

Hamburger met gebakken ui

•

Kipsaté

•

Shoarma

•

Friet

•

Gebakken aardappels

•

Broodjes en pita broodjes

•

Knoflooksaus, mayonnaise, curry en ui

*Na afloop of gedurende een feestavond / **Als dinerbuffet
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Snackbuffetten
Snackbuffet 1

Snackbuffet 2

€ 7,50 p.p. Na afloop van een feestavond

€ 10,95 p.p. Na afloop van een feestavond

•

Kroketten

•

Shoarmavlees met ui en champignons

•

Frikandellen

•

Kroketten

•

Hamburgers met gebakken ui

•

Frikandellen

•

Friet

•

Hamburgers met gebakken ui

•

Broodjes

•

Friet

•

Mosterd, mayonnaise, curry en ui

•

Broodjes en pita broodjes

•

Knoflooksaus, mosterd, mayonnaise,
curry en ui

•

Satésaus

•

Puntzak friet, € 2,00

•

Broodje kroket of frikandel, € 2,20

•

Broodje hamburger, € 3,30

•

Broodje pulled pork met
teriyakisaus, € 4,00

•

Pita broodje shoarma met
knoflooksaus € 4,50
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Walking starter (Italian way)
€ 7,85 p.p.

•

Rundercarpaccio

•

Salmone fresco (Rauwe zalm met citroen dressing)

•

Salade Caprese (Salade van Mozzarella, basilicum en tomaten)

•

Italiaanse tomatensoep

Walking dessert (Italian way)
€ 5,50 p.p.
Na afloop van uw diner of buffet lopen wij met diverse mini desserts ( 3 p.p. ) langs uw gasten
om ze van diverse kleine desserts te voorzien, met o.a.
•

Gelato

•

Panna cotta

•

Tiramisu

•

Frutto crumble

•

Toblerone mousse

•

Limoncello mousse

•

Stracciatella bavarois
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Italiaans hoofdgerechten buffet
€ 22,50 p.p.
•

Lasagne: deeglaagjes gevuld met gehakt, groenten en afgemaakt met tomaten
basilicumsaus)

•

Pollo con le olive: stukjes kipfilet in een saus van witte wijn, olijven, tomaat en
knoflook

•

Penne carbonara: pasta 'pennetjes' in een romige saus met ham, spekjes en
champignons)

•

Tagliatelle (lintpasta) met spinazie en noten

•

Gegrilde aubergines met geitenkaas, tomaat en rucola

•

Italiaanse aardappelsalade met sperziebonen en pesto dressing

•

Gemengde Italiaanse groene salade met groene en zwarte olijven

•

Wit en bruin stokbrood, ciabatta met kruidenboter en pesto
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Tapasbuffet
€ 23,95 p.p.
Het tapasbuffet is op te delen in twee delen; allereerst serveren we het koude gedeelte op tafel,
zodat vanaf het moment van binnenkomen de gasten al wat kunnen eten van wat op tafel staat.
Een uurtje later serveren we de warme gerechten in een buffet uit.
•

Kip pincho met Spaanse pepersaus

•

Wraps gevuld met roomkaas en gerookte zalm

•

Wraps gevuld met roomkaas en gerookte kip

•

Spaanse gehaktballetjes in tomatensaus

•

Pepertjes gevuld met kaas

•

Nachos met pittige eiersalade

•

Grote garnalen in knoflooksaus

•

Champignons gevuld met geitenkaas

•

Spare ribs

•

Uienringen in een krokant jasje

•

Mozzarellasticks

•

Chorizo mini kroketjes

•

Varkens pincho

•

Diverse worstsoorten

•

Kruidige aardappeltjes met knoflookmayonaise

•

Meloen ham pincho

•

Olijven

•

Tapenades

•

Diverse broodsoorten
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Amerikaans hoofdgerechten buffet
€ 20,75 p.p.
•

Broodje hamburger

•

Pulled pork

•

Meatbread

•

Chicken wings from Louisiana

•

Spare ribs sweet chili

•

Kippetje old hickory style met Cajun saus

•

Wraps gevuld met kip

•

Peperoni pizza slices

•

Steak frites

•

Spicy potato wedges

•

Maïs kolven

•

Tex-mex groenten

•

Aardappelsalade met spek en ui

•

Coleslaw

•

Mixed salad bowl
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Buffet around the world
€ 24,50 p.p.

Amerikaans buffet
•

Kippetjes old hickery style

Oosters buffet
•

Kipsaté

•

Spare ribs sweet chili

•

Nasi

•

Meatbread

•

Diverse loempia’s

•

Spicy potato wedges

•

Chilisaus

•

Coleslaw

•

Kroepoek

Scandinavisch buffet
•

Ovenschotel met vis en groenten

Mediteraans buffet
•

Gehaktballetjes in tomatensalsa

•

Noorse garnalensalade

•

Gyros

•

Wrap met gerookte zalm en roomkaas

•

Tzatziki

•

Turks brood
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Dessertbuffetten
Brestbos buffet
€ 8,75 p.p.
•

Vijf smaken room- en/of sorbetijs

Schraalzand buffet
€ 3,75 p.p.

Uit vijf verschillende smaken zelf uw ijsje
scheppen

•

Warme kersen en chocoladesaus

•

Drie smaken bavarois naar keuze

Witte Brug buffet
€ 10,95 p.p.

Extra chocoladesaus en warme kersen: € 4,95 p.p.

Walking dessert
€ 5,50 p.p.

Na afloop van uw diner of buffet lopen wij met diverse
minidesserts (3 p.p.) langs uw gasten om ze van diverse
kleine desserts te voorzien
•

Vijf smaken room- en/of sorbetijs

•

Diverse smaken bavarois

•

Drie smaken bavarois naar keuze

•

Chocolade moussen

•

Fruitspiegel

•

Crème Brûlée

•

Warme kersen

•

Diverse smaken ijs

•

Warme chocoladesaus

•

Fruitsalade

•

Appel crumble
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Zondagsbrunch
Een zondag kan niet beter beginnen dan met een uitgebreide, smakelijke brunch! Gezellig met
vrienden en/of met de hele familie. U kunt deze brunch reserveren vanaf 20 personen. De kosten
voor deze brunch bedragen € 28,50 p.p. , kinderen van 7 tot 12 jaar € 13,50 en kinderen van 2 tot 6
jaar € 8,50.

Soep

Tomatensoep, runderbouillon met garnituur, stokbrood met kruidenboter.

Vleeswaren

Rosbief, gerookte kipfilet en ham.

Salades

Kipsalade, eiersalade, rundvleessalade, rauwkostsalade.

Brood

Oerbrood, diverse mini broodjes, croissants, zoete broodjes.

Kaas

Room brie, jong belegen, oud Amsterdams, notenkaas en noten.

Eierhoek

Gebakken ei en roerei à la minute, gevulde eitjes.

Warme hoek
Kipfilet zoet zure saus, varkenshaasmedaillons met rode wijnsaus, zalmfilet met hollandaisesaus,
champignonvleesragout, bourgondische beenham met honingmosterdsaus, rijst en gebakken
aardappelen.

Dessert

Een spetterend dessertbuffet met o.a. diverse smaken bavarois, verschillende smaken ijs, fruit,
chocolade fontein en crème brûlée.

Drank

Koffie, thee, melk en jus d ‘orange.
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Broodmaaltijden
Koffie tafel “Wim”
€ 12,75 p.p.

Koffietafel “Cis”
€ 13,75 p.p.

•

Tijgerwit- en donkerbrood

•

Tijgerwit- en dubbel donkerbrood

•

Krentenbrood

•

Krentenbrood en kandijbrood

•

Ham, cervelaat en gerookte kipfilet

•

Broodjes en harde broodjes

•

Kaas, jam en hagelslag

•

Rosbief, ham, cervelaat en gerookte kipfilet

•

Inclusief koffie, thee en melk

•

Kaas, jam en hagelslag

•

Inclusief koffie, thee en melk

Brabantse aanvullingen
•

Worstenbroodje

€ 2,20 p.p.

•

Zult klassiek Brabants buffet

€ 1,95 p.p.

•

Balkenbrij (alleen in de wintermaanden)

€ 1,05 p.p.

•

Pasteitje met champignonvleesragout

€ 3,80 p.p.

Extra aanvullingen
•

Rundvleeskroket

€ 1,75 p.p.

•

Runderbouillon met garnituur

€ 4,50 p.p.

•

Tomatenroomsoep

€ 4,50 p.p.

•

Champignonroomsoep

€ 4,50 p.p.
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Lunch / brunchmenu
€ 23,95 p.p.

•

Kop runderbouillon of tomatensoep

•

Stokbrood met kruidenboter

•

Etagère met vleeswaren, kaas, wraps en diverse salades

•

Mini broodjes, croissants en zoete broodjes

•

Quiche

•

Mini pasteitjes met champignonvleesragout

•

Satéspies

•

Gemarineerde gambaspies

•

Aardappels

•

Diverse kleine desserts

•

Koffie, thee en jus d’orange

Zaal 2019 19 / 23

Diverse broodjes
•

½ Broodje belegd met ham, kaas of cervelaat

€ 1,10 p.st.

•

Belegd broodje met ham, kaas of cervelaat

€ 2,00 p.st.

•

Luxe belegd mini broodje (35 gram) met gerookte zalm, brie,

€ 1,90 p.st.

rosbief en gerookte kip
•

Luxe belegd broodje (80 gram) o.a. met gerookte zalm, brie, rosbief

€ 3,50 p.st.

en gerookte kip
•

Broodje pulled pork met teriyakisaus

€ 4,20 p.st.

•

Pistolet beenham

€ 4,25 p.st.

•

Broodje kroket

€ 2,35 p.st.

•

Broodje hamburger

€ 3,70 p.st.

•

Worstenbroodje

€ 2,20 p.st.

•

Saucijzenbroodje

€ 2,30 p.st.

•

Hawaïbroodje

€ 2,45 p.st.

•

Satébroodje

€ 2,45 p.st.
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High tea
€ 19,50 p.p.

Wat is een High Tea?

De oorsprong van de High Tea begon rond 1840. In dit jaar kreeg Anna, de 7e hertogin van
Bedford, tegen 16.00 uur honger en kon niet wachten tot aan de avondmaaltijd. Speciaal voor
haar werd er een lichte maaltijd bereidt met verschillende theesoorten erbij. Deze gebeurtenis gaf
de aanzet tot het drinken van thee rond 16:00 uur, vele dames en heren van stand kopieerde dit
gedrag en het werd een nieuwe trend.
Deze traditie bestaat nog steeds in Engeland. De Engelse thee is niet alleen een drank, maar een
lichte maaltijd met allemaal lekkere kleine gerechtjes. Deze “afternoon tea” is uitgegroeid tot een
High Tea gecombineerd met tal van zoete en hartige gerechten.

•

Finger sandwiches met kaas, kipsalade, gerookte zalm en ham

•

Mini pistoletjes met cheddar, eisalade en gerookte kip

•

Brownies

•

Profiteroles, soesjes gevuld met slagroom

•

Cake assorti

•

Scones met jam

•

Crêpes met gele room gevuld

•

Macaroontjes

•

Hartige taart

•

Muffins

•

Cheese cake

•

Slagroom

•

Koffie en thee
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Winterkost (seizoensgebonden)
Kop erwtensoep met roggebrood en spek

€ 5,75

Erwtensoep in soepterrines met roggebrood en spek

€ 7,50

Stamppotbuffet
€ 14,50
•

Verse worst met jus

•

Rookworst

•

Speklappen

•

Wortelstamppot

•

Zuurkoolstamppot

•

Boerenkoolstamppot

•

Mosterd

•

Piccalilly

•

Azijn

Extra aanvullingen van het buffet
Gehaktballen

€ 1,85

Koteletjes

€ 2,50

Rookworstsalade

€ 1,50
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Vergaderen
Het vergaderarrangement bestaat uit:
•

Koffie, thee en water

•

Koekjes en snoepjes

•

Beamer met scherm

•

Draadloze microfoon

•

Wi-Fi

•

Zaalhuur

Onze grote zaal (200 vierkante meter) is geschikt voor:
•

175 personen in theater opstelling

•

120 personen in cabaret opstelling

•

50 personen in U-vorm

Onze kleine zaal (65 vierkante meter) is geschikt voor:
•

50 personen in theater opstelling

•

30 personen in cabaret opstelling

Ochtend, middag of avond

€ 9,50 p.p.

Dag

€ 17,00 p.p.

Prijzen zijn vanaf 30 personen

Arrangementen zijn uit te breiden met een lunch, diner of buffet
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