
Buffetten 
Wij bieden u verschillende mogelijkheden aan in één van onze zalen met 
uitzicht op het prachtige Westerpark. Mocht u een gluten-, lactose-, en of 
andere intolerantie hebben, aarzel niet dit aan ons door te geven bij uw 
reservering. Prijzen zijn inclusief zaalhuur. 

Brunchbuffet
Bij ons kunt u genieten van een geheel verzorgde 
brunch met koude en warme gerechten 
gepresenteerd op ons buffet. De brunch is vanaf 20 
personen te reserveren en is dan besloten in een van 
onze zalen.

Tijdens de brunch kunnen de kinderen zich 
vermaken in onze speelzolder en gameroom. Ook 
kunt u voor of na de brunch nog gezellig met uw 
gezelschap een uurtje bowlen.

Prijzen inclusief 1 uur bowlen:
€ 30,00 voor volwassenen
€ 17,50 voor kinderen 3 t/m 11 jaar

Westerpark  Brunchbuffet
Op het buffet staat gepresenteerd:

• Verschillende soorten sandwiches
• Croissants •  Wafels
•	 Muffins	 •	 Wraps	met	zalm
• Gekookte eieren • Pizza brood
• Spek • Krentenbollen
• Donuts • Soesjes
• Wraps met caparccio • Wraps met kip
• Gemengd fruit • Yoghurt
• Wentelteefjes • Roerei

Uitbreidingsmogelijkheden:
•	 Onbeperkt	koffie,	thee,	jus	d’orange	en	melk	
 op basis van 2 uur (€ 3,50 p.p. extra)
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Westerpark Standaard Dinerbuffet

Koude gerechten:
• Stokbrood met kruidenboter • Aardappelsalade
• Huzaresalade • Caprese schaal
• Carpaccio • Gerookte makreel
• Gemengde rauwkostsalade met feta
• Cravad Lachs

Warme gerechten:
• Tomatensoep • Aardappelkriel
• Stoofschotel • Rijst
•	 Gegrilde	kipfilet	met	ananas	en	een	tomaten	pestosaus
• Tagliatelle met broccoli, rode ui champignons 
 en truffel roomsaus
•	 Tilapiafilet	met	een	groentenmix

Standaardbuffet prijzen inclusief bowlen
€ 40,00 voor volwassenen
€ 22,50 voor kinderen 3 t/m 11 jaar

Dinerbuffetten
De keuze is aan u! U kunt voor ons standaard dinerbuffet kiezen, maar wij bieden ook een luxe dinerbuffet aan. Beide 
zijn inclusief een uur bowlen, welke u voor of na het eten kan doen. Wij presenteren de koude en warme gerechten op 
ons buffet in één van onze zalen. De dinerbuffetten zijn te reserveren vanaf 20 personen.

Westerpark Luxe buffet 

Koude gerechten:
• Stokbrood met kruidenboter en aioli
• Zalmsalade • Huzaresalade
• Kipsalade • Carpaccio
• Vitello Tonnato • Luxe groentesalade
• Gerookte zalm • Makreel
• Noorse garnalen

Warme gerechten:
• Tomatensoep • Aardappelkriel
• Rijst • Ratatouille
•	 Stoofschotel	 •	Zalmfilet	met	antibois
• Visstoofpotje
• Parelhoen met honing-thijmjus
• Kiprollade met champignontruffelsaus

Luxe buffet prijzen inclusief bowlen
€ 47,50 voor volwassenen
€ 26,50 voor kinderen 3 t/m 11 jaar
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