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Buffetten  
 
Hieronder staan enkele voorbeeldbuffetten. Deze voorbeelden kunnen geheel naar jullie 
wensen worden aangepast. Uiteraard kunnen we altijd rekening houden met uw speciale 
wensen. Alle buffetten bedragen €25,00 per persoon. Hierbij kunt u ook de keuze maken om 
een totaalprijs af te spreken per persoon, waarbij wij €24,50 per persoon hanteren voor de 
drank (bier, wijn en frisdrank). De totale kosten per persoon bedragen dan €49,50 per 
persoon voor een geheel verzorgde avond. Wilt u uw gasten de mogelijkheid geven om 
sterke drank te nuttigen dan zal er een meerprijs van €7,50 per persoon worden gehanteerd.  
Wilt u alleen maar gebruik maken van ons drankarrangement dan zijn de kosten € 29,50 
voor ons Nederlands gedestilleerd pakket.   
Wij adviseren jullie graag bij het maken van een buffetkeuze. U kunt hiervoor een afspraak 
maken. 
  



 

 

 

  

 



 

 

Limburgs Buffet       €25,00 p.p. 

1. Koude schotel:  
• Asperge / ham rolletjes of meloen / Ardennen ham  
• Gevulde eieren 
• Gevulde tomaten  
• Diverse broodsoorten  

 
2. Boerentafel:  

• Zult 
• Drumsticks 
• Gehaktballetjes 
• Boerenmetworst ( stukjes )  
• Hampunt ( stukjes )  
• Diverse soorten Franse kaas  
• 2 soorten paté  
• Cocktailsaus  
• Mosterd  

 
3. Warm Vlees:  

• Varkenshaas met champignonsaus  
• Varkenshaas met stroganoffsaus  
• Salade  

 
4. Visschotel:  

• Gerookte zalm   
• Gerookte forel  
• Makreel  
• Mosselen 
• Krab 
• Garnalen  

 
 
 
 
  



 

 

Tapas Buffet        €25,00 p.p. 

Laat u verrassen door een combinatie van verschillende kleine heerlijke hapjes.  
Het buffet kent koude en warme Tapas, die onderverdeeld zijn vlees-, vis- en vegetarische 
gerechten. 
 
 
 
 

 

 
 
  



 

 

Italiaans Buffet        €25,00 p.p. 

Koude gerechten: 
• Carpaccio 
• Mozzarella met tomaat en basilicum 
• Meloen met Ardennen ham 
• Pasta fruits de mer 

 
Warme gerechten: 

• Lasagne 
• Spaghetti bolognese 
• Penne met zalm 
• Mini pizza’s 
• Arrosticini, spiesjes van lamsvlees en schapenfilet 

 
Salades: 

• Macaroni salade 
• Pastasalade met tonijn 
• Salade met gebakken spekjes 
• Salade met feta kaas  

 
Brood: 

• Ciabatta met kruidenboter 
• Gevuld brood met mozzarella en rozemarijn 

 
 

 
 

 



 

 

 
 
 

 
 

  



 

 

Grieks Buffet        €25,00 p.p. 

Dit buffet bestaat uit: 
 
Koude gerechten: 

• Tzaziki 
• Dalmades, Griekse gevulde wijnbladeren 
• Sardientjes 
• Olijven 

 
Warme gerechten: 

• Gyros 
• Souvlaki spiesjes 
• Rize me Tomates, gekruide rijst met tomaten 
• Gebakken Griekse aardappels 
• Bonen met rode rijst 
• Kefte Dakia, gehaktballetjes in tomatensaus 
• Solomos, zalmfilet in witte wijnsaus 
• Calamaris met tzaziki  

 
Salades: 

• Goriatiki salata, salade met feta kaas 
• Komkommersalade met rode ui 
• Tonno salata, tonijnsalade 
• Witte kool salade 

 
Brood: 

• Brood met kruidenboter 
 
  



 

 

 

 
 

 
 
 
  



 

 

BBQ Buffet            €25,00 p.p. 

U mag een combinatie maken uit 4 van de volgende 12 mogelijkheden. Wanneer u graag meerdere 
keuzes wilt hebben komt er een meerprijs van €2,50 p.p. bij. 

• Hamburger (100% rundvlees) 
• Varkenshaassaté op stok  
• Barbecueworst 
• Gemarineerde schoudercarbonade 
• Gemarineerde varkensfilet 
• Gemarineerde kip 
• Shaslick  
• Zalmfilet 
• Speklap 
• In knoflook gemarineerde gamba spies 
• Arrosticini ( Italiaanse spiesjes van lamsvlees of schapenfilet ) 
• Spareribs  

 
• Mozzarella/tomaat salade 
• Koude macaroni salade 
• Griekse salade met feta 

Bij het barbecue buffet zit stokbrood met kruidenboter, salades en sauzen. Deze zijn inbegrepen.  
Voor een luxere versie van deze BBQ kunt u vragen naar de mogelijkheden ! 
 
 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

*Voor een meerprijs van €4,95 p.p. paella met zeevruchten en kip, te bestellen bij ieder 
buffet. 

 

 
*Voor een meerprijs van €7,50 p.p. een heerlijk gemarineerd speenvarken met brood,  te 
bestellen bij ieder buffet. 

 



 

 

Wandeling door de kaart         €25,00 p.p. 

Laat u verrassen door een combinatie van verschillende kleine heerlijke hapjes uit alle 
diverse buffetten.  
 
U kunt de keuze maken uit 3 gerechten per buffet, geheel op maat voor u gemaakt.  
 

Kinderbuffet         €7,50 p.p. 

• Frietjes 
• Appelmoes 
• Mayonaise 
• Ketchup 
• Knakworst 
• Frikandel 
• Kroket 
• Kipnuggets 

 
Dessert Buffet                €7,50 p.p. 

Dit heerlijke buffet bestaat onder andere uit: 
 

• Bavarois 
• IJstaart 
• Chocolademousse 
• Chocoladetaart 
• Tiramisu 
• Fruit         

 

 
  



 

 

 

Walking Dinner           €25,00  p.p. 

Lekker borrelen onder het genot van losse hapjes? Om een borrel/etentje wat informeler te 
maken kunt u de keuze maken voor ons Walking Dinner. Ieder gerecht is ook los te bestellen 
a €3,50 per stuk.  
 
U mag een combinatie maken uit 7 van de volgende ‘gangen’: 

• Puntzak met krul friet en mayonaise 
• Toscaans torentje, torentje van mozzarella, tomaat, groene pesto en verse basilicum 
• Gebakken champignons in knoflookboter 
• Stokje saté met kroepoek en atjar 
• Kreta spiesje met Griekse rijst  
• Twee in knoflook gemarineerde scampi’s  
• Peking pancakes met een vulling van kip 
• Mini hamburgers (lam,rund,kalf) 
• Mini quiche 
• Mini pita pulled pork 
• Mini pasta ossenhaas, zalm of gamba’s 
• Mini pasta bolognese 
• Mini pasta mosselen of venusschelpen 
• Mini pasta bospaddenstoelen (v) 
• Mini pasta peccorino (v) 
• Mini lasagne  
• Wrap met tonijn, gerookte zalm of carpaccio 
• Mini pasta carbonara 
• Marokkaanse couscous met krab en basilicum 
• Mosselen op Thaise wijze 
• Galia meloen met Italiaanse Parmaham 
• Mini broodje warme beenham 
• Stoombroodjes met torpedo garnalen 
• Hotdog slicer 
• Noedels met kip of garnalen 
• Grand Dessert 
• Arrosticini ( Italiaanse spiesjes van lam of schapenvlees ) 
• Mini sushi hamburgertjes met garnalen, kip, zalm of bief 
• Spring rolls met gegrilde krokante eend 

 
 



 

 

 
 

 

  



 

 

Feesten en partijen 
 
Bij Restaurant aan de Meule hebben wij nog een aanbod in Feesten en Partijen.: 

• Babyborrels 
• Communies 
• Bruiloften 
• Overige informatie 

 
Deze feesten worden hier voor u toegelicht. Deze voorbeelden kunnen geheel  naar jullie 
eigen wensen worden aangepast. Uiteraard kunnen wij altijd rekening houden met uw 
speciale wensen.  
 
Ons restaurant is een mooie locatie om uw babyborrel of trouwfeest te houden. Deze 
kunnen in elke ruimte besproken worden, maar ook buiten op ons prachtige achter-terras. 
Bij slecht of twijfelachtig weer kunnen we in overleg daar ook een feesttent plaatsen. De 
kosten voor deze tent zullen gedeeld worden. Ook eventuele decoratie kunt u in onze 
handen leggen (tenzij u deze graag zelf doet). Wij zullen ervoor zorgen dat het een 
onvergetelijk feest wordt voor u.  
 
Eten en drinken 
Hiervoor zullen de bovenstaande buffetten van kracht zijn. U kunt uiteraard ook zelf wensen 
doorgeven. Wij zullen er alles aan doen om u van dienst te zijn. Bij babyborrels kunnen dit 
bijvoorbeeld beschuit met muisjes zijn, of bij een communie een speciale communietaart. 
Het kan allemaal!  



 

 

Taarten voor een speciale gelegenheid 
 
Aansluitend óf na het diner volgt het moment van aansnijden van bijvoorbeeld een 
bruidstaart. Een bijzonder moment. Onze patissier werkt al uw persoonlijke wensen uit en 
maakt een taart op maat voor jullie.  
In deze presentatie zijn een aantal ideeën uitgewerkt. Echter, elke bruiloft is uniek en dat 
geldt zeker ook voor de bruidstaart. Neem gerust contact op om jullie bruidstaart nóg 
persoonlijker te maken. De kosten voor de taart zijn €5,95 per stuk. Combinatieprijs met een 
glaasje champagne is €11,50 per persoon.  
 
 
 

 
 
Muziek en decoratie 
Ook dat kunnen wij allemaal voor u regelen, maar dit gaat geheel in overleg met u. Ook hier 
geldt dat als u uw wensen doorgeeft, wij er alles aan zullen doen om deze uit te laten 
komen. Wij ontzorgen u volledig, zowel qua decoratie als muziek.  
 
Qua decoratie heeft u de mogelijkheid om alles zelf te versieren zoals u het graag wilt. U 
kunt dit ook door ons laten doen, waarbij wij het voor u op maat maken.  
 
Standaard Decoratie      €300,- 

• Ballontrosjes helium (alle kleuren mogelijk).  
• Verse bloemen  
• Volledige aankleding tent 
• Linnengoed 
• Champagne ontvangstloper 
• Bloemenlaantje ontvangst 
• Houtblokken met deco 



 

 

Deluxe Decoratie        €450,- 
• Ballontrosjes helium (alle kleuren mogelijk) en gewenst aantal 
• Op aanvraag een ballonboog van 5 meter 
• Verse bloemen  
• Volledige aankleding tent 
• Trouwprieel  
• Linnengoed 
• Champagne ontvangstloper 
• Bloemenlaantje ontvangst 
• Houtblokken met deco 
• Stoffen servetten 
• Aankleding dinertafel 
• Strooi balen, tapijten en vuurkorf 
• Lampionnen 
• Love Letters met licht (Hoogte 1 meter per stuk) 
• Welcome to Our Wedding bord met ezelstandaard 
• Candytable (indien gewenst) 
• Pimp your prosecco table (indien gewenst) 

 
v Extra optie: 2 trouwduiven op locatie, €50,- per twee duiven 
v Witte trouwstoeltjes a €3,-per stuk 

 

 



 

 

                                                               

 

 
 
 



 

 

Wij leveren een tent op locatie vanaf €500,-. 
 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

DJ  

Wij werken samen met DJ Rico Vrijhoeven en kunnen voor u in samenwerking met hem een 
prachtige muzikale avond verzorgen. Zie voor meer info: www.ricovrijhoeven.eu of bel naar: 
06-23176166. 

 

Fotograaf 
Bent u op zoek naar een goede bruiloft fotograaf? Bekijk de site van Michel Otten Fotografie 
eens, www.michelotten.com. Telefoonnummer 06-41576877.\ 
 
Live zangeres 
Dyanne Sleijpen kan uw ceremonie onvergetelijk maken! Als jullie op zoek zijn naar een 
personal touch tijdens jullie huwelijk dan zijn jullie bij Dyanne aan het juiste adres. De 
ceremonie is jullie moment: persoonlijk en helemaal passend bij jullie als stel. Zo hoort ook 
de muziek te zijn: liedjes met een voor jullie bijzondere betekenis. Voor Dyanne haar 
repertoire zie, www.dyannesleijpen.nl/repertoire  
 
Jullie liedjes keuze bijzonder & live gezongen 

- Tijdens jullie huwelijk zing ik met eigen piano of gitaar begeleiding uit mijn eigen 
repertoire lijst a €250,-. 

- Tijdens jullie huwelijk zing ik met een begeleiding van een pianist of gitarist uit mijn 
repertoire lijst a €400,-. 

- Tijdens mijn huwelijk zing ik samen met twee zangeressen, a capella repertoire uit 
een door ons samengestelde repertoire lijst a €600,-. 

 
Happy Booth 
Happy Booth is de photobooth voor uw trouwfeest. De kosten voor de happy booth zijn 
€400,- voor de gehele dag. Voor meer informatie zie, www.happybooth.nl  
 
Leuke weetjes: Ja-woord en overnachten 
U kunt bij ons ook het JA-woord aan uw geliefde geven. 
De kosten voor het Trouwen Op Locatie zijn € 250,00 
 
  



 

 

B&B 
Tevens beschikken wij over een accommodatie waar u en uw geliefde kunt overnachten na 
een van de feesten en/of partijen. De accommodatie is tevens geschikt voor grotere groepen 
gasten tot maximaal 8 personen. Ontbijt en overige faciliteiten zijn in overleg. 
 
Kosten per nacht zijn als volgt: 
1 pers. €60,- per nacht 
2 pers. €105,- per nacht 
3 pers. €150,- per nacht 
4 pers. €195,- per nacht 
5 pers. €240,- per nacht 
6 pers. €285,- per nacht 
7 pers. €330,- per nacht 
8 pers. €375,- per nacht 
 
Prijzen zijn exclusief ontbijt. Kosten voor ontbijt zijn €9,95 per persoon per nacht. Het ontbijt 
is te nuttigen in de Molenaarswoning of gezellig in ons restaurant.  
 
 

 



 

 

 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
 



 

 

 
 
 

 

 

 


