
 

 

 

 

 

 

 

VERWENOPTIES 
Laat u extra verwennen, van ontbijt, pizza-bakken met de groep  

tot complete verzorging. 



  

 

 
 

 

 

 

 

  

Onze verwenopties 
 
Wij vinden het heel er leuk om u extra te verrassen 
met onze aanvullende culinaire opties.  
 
U heeft er voor onze accommodatie gekozen om op een 
gezellige en sociale manier vrienden en 
familie te ontmoeten of als prettige en effectieve 
manier om een zakelijke bespreking te voeren  
en als teambuilding voor collega's.  
 
Wij zien lang en gezellig tafelen, samen eten, genieten 
van 'food' juist als een optimale verbindende factor. 
Daarom vinden wij het leuk als u ons een heerlijke 

brunch of maaltijd voor u laat verzorgen.  
Dat kan van een gezellige brunch of high-tea tot een 
volledig verzorgde 4 gangenmaaltijd met bijpassend 
wijnarrangement.   
 
Alle gerechten worden met liefde voor u klaargemaakt, 
daarbij werken we zoveel mogelijk met  
lokale streekproducten, houden we goed rekening met 
de mogelijkheden van het seizoen en  
werken we waar mogelijk met biologische en fairtrade 
producten.  
 
Luxe en compleet verzorgd uit eten op uw eigen 
locatie 
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Ontbijt en Brunch 
 

Zo mogelijk maken we gebruik van Drentse streekproducten 

 

 Ontbijt     € 11,95 

 Wit en bruin vers brood en & Croissants rechtstreeks uit de oven, aanvullende 
broodsoorten, beschuit, biologische boter 

 Diverse soorten hartig en zoet Beleg plus een gekookt vers eitje (van eigen kippen) 

 Koffie, Thee, biologische Melk, Karnemelk en Yoghurt uit eigen streek, Muesli en vers 

geperste Jus ‘D Orange 
 

 Luxe Ontbijt     € 13,95 
 Het ontbijt aangevuld met onder andere fruit, roerei en bacon 

 
 Brunch     € 14,95 

 De basis is het luxe ontbijt aangevuld met extra (warme) gerechten)  
 

 
Bovenstaande wordt in buffetvorm geserveerd, u geeft zelf het gewenst tijdstip door en wij plaatsen  
dan alles op het buffet. Op een door u aangegeven tijdstip halen wij “de restanten” van het buffet  
weer op.  Extra luxe opties zijn bespreekbaar, zoals onder andere een fles bubbels bij het ontbijt of 
een luxe brunch, deels buffet en deels in gangen geserveerd met bijpassende wijnen.  

  



 

 

Lunch/eenvoudige maaltijd 
 

 

 Belegde broodjes lunch         €  7,95 
Deze trendy lunch bestaat uit verschillende soorten heerlijke verse broodjes.  
Deze worden belegd met de lekkerste verse producten, zoveel mogelijk uit de eigen streek. 
Denk hierbij aan: 

 Donker Waldkornbrood met Drentse boerenkaas, appelstroop en rucola 

 Broodje gegrilde kip, met zontomaatjes en rucola 

 Bagel met zalm. Belegd met roomkaas zalm en veldsla 

 Broodje brie, met Drentse heidehoning en walnoten 
 

 Belegde broodjes lunch aangevuld met sappen en lokale zuivel  €   9.95 

 Verder aangevuld met een kopje huisgemaakte soep    € 12.95 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Saladebuffet met brood en soep       € 13,95 

Een variatie aan salades, een lekker warme soep en vers gebakken brood.  

Uit kunt bijvoorbeeld verwachten: 

 Waldorf salade met kip, bleekselderij en mango 

 Pulled salmon salade 

 Past tonijn salade 

 Vegetarische salade 

 Vers gebakken boerenbrood, stokbrood en desembrood 

 Lekkere smeerseltjes voor op en bij het brood 

 Heerlijke mosterdsoep gemaakt van Drentse boerenstreek mosterd 

 

 

 Soep, buiten geserveerd in grote Hongaarse pot boven open vuur  € 14,95 

Een gezellig groepsgebeuren, buiten wordt de 15 liter pan aan een  

driepoot boven open vuur gehangen. Daarbij worden (onder de overkapping/ 

veranda) bijpassende broodjes en salade geserveerd. 

 Een echte Oostenrijke zeer goed gevulde Hüttensuppe. Het hele jaar door lekker! 

 Broodjes in stijl, met passende vleeswaren, kaas en zuurwaren 

 Een frisse salade 

 Vers gebakken brood en smeerseltjes 
Of naar keuze, in de winter huisgemaakte Erwtensoep  
met bijpassend garnituur 
Een echte aanrader voor de hele groep, lekker buiten,  
ook in de winter! (als het maar niet regent) 

 
 
 



 

 

High Tea/High Wine 
 

 
 Luxe High Tea          € 19,95 

Onze suggestie voor een leuke afsluiter van uw groepsvakantie of om een middag 
gezellig met elkaar door te brengen! In de huiskamer, op het terras of in de  
kapschuur serveren wij voor u: 

 Onbeperkt Koffie & Thee, een Glas Pro Secco 

 Mini Sandwiches, Hartige hapjes 

 Scones met clotted cream en zelfgemaakte jam 

 Diverse zoete friandises 

 
Gezellig met je vriendinnen/vriendenclub of  familie lekker beppen met een hele rits aan  
gezellige gerechtjes. We beginnen met een glas pro secco hartige (warme) hapjes.  
Daarna natuurlijk de scones met clotted cream en een toren heerlijke verse zoetigheden. 
En natuurlijk net zoveel koffie en thee als je graag wil. En dat allemaal voor maar € 19.50 pp 

 
 
 
 

 Luxe High  Wine          € 29,95 
Onze suggestie voor een leuke afsluiter van uw groepsvakantie of om een middag  
gezellig met elkaar door te brengen! In de huiskamer, de bar op het terras of in de  
kapschuur serveren wij voor u: 

 Een Glas Pro Secco en 2 glazen wijn 

 Onbeperkt tafelwater 

 Diverse amuse hapjes 

 Een plankje met (lokale) kaas en vleeswaren 

 Enkele warme hapjes 
 

Onze high wine is super om samen met je vrienden of familie van te genieten. Het is een  
leuke (zondag)middagborrel of een uitgebreid wijnmomentje op elk moment van de dag.  
Voor grote eters is het geen volledige maaltijd, maar veel mensen slaan na de high wine 
de volgende maaltijd over. Maar ach, als u het verder wilt uitbreiden, dan kan dat  
natuurlijk altijd! U raadt het al, het is uw feestje! 

 

  



 

 

PIZZA!!! 
 

De witte Boerderij beschikt over een echt Italiaanse (pizza) houtoven. Daarin kunnen 
de lekkerste pizza’s worden bereidt. 

 

 Pizza buffet          € 14,95 
Wij bakken voor u, onbeperkt,  verschillende pizza’s in de echte Italiaanse houtoven. 
Aangevuld met een frisse salade.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pizza “workshop”         € 19,95 
Wij hebben het deeg gemaakt, uren laten rijzen, de oven opgestookt en alle ingrediënten 
klaargezet. En dan gaat u zelf uw pizza beleggen en onder begeleiding bakken in de  
houtoven. Onbeperkt uw eigen pizza creaties maken, een frisse salade en Italiaans dessert.  
 
Heeeeel erg lekker, maar vooral ook een heel leuke activiteit voor de hele groep, jong en oud. 
 
Het opstoken van de houtoven duurt enkele uren, uiteindelijk kan de temperatuur oplopen tot boven de 
400 graden. Dat in combinatie met de geur van echt hout en de stenen pizzavloer maakt het een echt 

Italiaanse pizza.   
Het juist opstoken van de oven en bakken van de pizza vereist enige ervaring. Daarom kan de oven 
alleen gebruikt worden voor bovenstaande arrangementen waarbij een medewerker van De witte  
Boerderij aanwezig is. Het is voor gasten niet mogelijk om zelf gebruik te maken van de houtoven. 
 

 

  



 

Barbecue 
 

 

 Self Service BBQ          € 14,95 

In de beschutting van de overdekte, verlichte en verwarmde Kapschuur of op het Gazon?  
Bij De Witte Boerderij is het al snel barbecueweer, het hele jaar door! Het barbecueën  
Doet u zelf, op het door u gewenste tijdstip zetten wij de barbecue met gasflessen en alle  
benodigdheden voor u klaar met daarbij: 

 Vijf soorten vlees (Kipsaté, Hamburger, BBQ worstje, Varkensfiletlapje en een Vispakketje) 

 Rauwkost- en Aardappelsalade 

 Diverse Broodsoorten, verschillende smaken Kruidenboter en Sauzen 
 

 Self Service BBQ LUXE         € 19,95 

Als aanvulling op bovenstaande BBQ: 

 Groente (op de BBQ) 

 Luxe salades, waaronder Waldorf salade en fruitsalade 

 Extra broodsoorten en saus 

 Frites 

 Dessert 

 

Extra luxe BBQ is in overleg mogelijk, waarbij wij het vlees voor u grillen.  

Laat u verrassen en verwennen! 

 

 Uitbreiding op Luxe Barbecue        € 17,50 

 Twee uur Drankjes ‘Hollands Aperitief’ 

 Tapbier, Wijn, Sap, Frisdrank  

 

 



 

Diner 
 

 

 Stamppotbuffet            € 14,95 

 Stamppotbuffet met dessert         € 17,95 
Heb je wel eens spruitjes-stamppot met oude kaas geproefd? Of 'blote billetjes in het gras'? 
Bijzondere en smaakvolle stamppotten waar we bijvoorbeeld hachée, gehaktballen, verse 
slagersworst en verschillende luxe salades bij serveren. Een compleet buffet waar jij en je 
gasten zeker van gaan genieten! 

 
 Dinerbuffet met dessert         € 24,95 

Het buffet wordt in 3 delen geserveerd.  

 Allereerst een voorgerechtenbuffet, met vleeswaren, luxe salades, vissoorten en vers 
gebakken broodsoorten met smeersels. 

 Daarna warme gerechten, zoals gegrilde garnalen, vis en vlees alsmede aardappel en 

 groente gerechten. 

 En tot sluit uiteraard en selectie van desserts. 
Alles zoals met u afgestemd, in uw eigen tempo. Bij mooi weer is dit ook buiten op het terras 
of in de kapschuur mogelijk.  Dit is ook prima te combineren met onze huiswijnen. 

  
Bovenstaand dinerbuffet is ook in thema’s verkrijgbaar, zoals Oosters of Italiaans.  

De Italiaanse versie is de perfecte basis voor een echte Italiaans familie- of vriendenlunch  

of diner. Urenlang gezellig samen tafelen aan ene lange tafel, perfect verzorgd en vol culinaire 
verrassingen. 

 

 
 3 gangen menu           € 24,95 
Allereerst vers gebakken brood met bijlagen en dan worden  3 gangen aan u uitgeserveerd.  
De gebruikte borden nemen wij na elke gang weer mee, niet zelf koken, geen afwas.  
Heerlijk uit eten in uw eigen vakantiehuis!  

 

 3 gangen menu luxe          € 29,95 
We maken alles nu net even luxer, met lekkere amuses en nog meer variatie.  
 
Dit laat zich heel goed combineren met een bijpassend wijnarrangement,   € 14,50 

beginnen met prosecco bij de amuses en dan bij iedere gang een bijpassende wijn.       
     

 
 

  



 

 

‘All in & SPECIALS!’ 
 

Hoe compleet wilt u het hebben? Als u voor uw groepsuitje het zeulen met boodschappen  

echt tot het minimum wilt beperken en uzelf eens ‘klokje rond’ extra wilt laten verwennen  

van verwelkoming tot afscheid, kies dan hieronder één van de ‘All In & Complete Specials’!  

Over maaltijden hoeft u niet meer na te denken en de deur uit, vanaf slechts € 59,00 per 
persoon bent u gedurende uw verblijf voorzien van uw ‘Natje en Droogje’. 

 

 
 ‘All In & Complete 1: BBQ of Pizza & Tappen’     € 59,00 

 1 maal ontbijt 

 1 maal brunch 

 1 maal saladebuffet/brood/soep of soep-pot 

 BBQ of Pizza bakken 

 Gratis van ‘het huis’: een 20-liter fust ‘Lage Landen Premium Pilsener’ op de tap 
 

 
 ‘All In & Complete 2: Barbecue, Drinks & Service’     € 79,00 

 1 maal luxe ontbijt 

 1 maal brunch 

 1 maal luxe Barbecue 

o Twee uur Drankjes ‘Hollands Aperitief’, inclusief bediening 

o Frites 

 1 maal saladebuffet/brood/soep of soep-pot 

 

 
 ‘All In & Complete 3 : We want it all!!’     € 109,00 

 1 maal luxe ontbijt 

 1 maal brunch 

 1 maal luxe Barbecue 

o een 20-liter fust ‘Lage Landen Premium Pilsener’ op de tap 

o Frites 

 1 maal luxe 3 gangen diner met wijnarrangement 

 1 maal High Tea 

 
 

Wij kunnen onze bar voor u vullen met tapbier, wijn, sap, frisdrank etc. en na afloop op 

nacalculatiebasis met u afrekenen. Dan is alles echt compleet/all-in 

 

 

  



 

Extra’s 

 
Al het voorgaande is naar wens aan te passen of uit te breiden.   

 Een fust (20 liter) Lage Landen premium pils      € 79,00 
Goed voor zo’n 80-100 vers getapte pilsjes 

 
En wat dacht u van het volgende?   
Een gezellige avond bij uw eigen antieke bar in uw accommodatie. De bar wordt bemand 
en er wordt enkele keren rondgegaan met lekkere hapjes.  

 Twee uur Drankjes *‘Hollands Aperitief’, bediening bar en borrelhapjes € 19,95 
 

(Hollands Aperitief: Sap, Fris, Bier, Wijn, Port, Vermouth & Binnenlands Gedistilleerd; Buitenlands Gedistilleerd en Likeuren op 

basis van nacalculatie) 

 

 

Voorwaarden 
 

 Wij geven bij alle opties een globale beschrijving en/of voorbeelden. Deze kunnen 

afhankelijk van het seizoen afwijken, en daarnaast vinden we het leuk om u te  

verrassen met onze gerechten! 

 Gelieve uw verwenoptie(s), het aantal deelnemers(d.m.v. het nachtregister), minimaal  

vijf dagen vóór aankomst aan ons door te geven. 

 Uiteraard houden wij rekening met vegetariërs (graag tijdig aangeven).  

 In verband met het kleinschalige karakter van De witte Boerderij is het moeilijk om  

rekening te houden met diverse dieetwensen. Overleg dit SVP tijdig met ons. 

 Bovenvermelde prijzen zijn: 

o Uitgaande van groepen van minimaal 14 personen  (volwassenen) 

o Vanaf 13 jaar, wij rekenen half geld t/m 12 jaar en t/m 3 jaar is deelname gratis 

o Inclusief BTW, onder voorbehoud van typfouten en tussentijdse wijzigingen 


