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Uw feest laten organiseren door  
 Dörpskefee Zaal Centraal 
           betekent  
    " zorgeloos genieten".                                         
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Het organiseren van feesten en partijen is het werk van  
specialisten. Uw gastheer heeft de jarenlange ervaring die 
hiervoor noodzakelijk is. 
 
Uw feest moet een groot succes worden, dus moet de organisatie 
perfect zijn. Uitgaande van Uw wensen en budget zullen wij van 
uw feest een onvergetelijke happening maken. 
 
Om u een overzicht te geven van de vele mogelijkheden die 
Dörpskefee Zaal Centraal u kan bieden, hebben wij 
voor u deze brochure samengesteld. 
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CONSUMPTIEPRIJZEN      
Voor al Uw feesten en partijen hanteren wij speciale         
prijzen voor de consumpties.      
 
                                        vanaf 20 personen 
* tapbier, alcoholvrij bier, donker bier                   € 2.15 
* frisdranken                                    € 2.15 
* vruchtensap                                  € 2.15 
* witte wijn                                   € 3.45 
* rode wijn                                    € 3.45 
* port, sherry en vermouth                   € 2.75 
* mix- dranken                          vanaf  € 3.50    
* koffie en thee                                € 2.15 
 
                                           
ONTVANGST 
* koffie met vlaai, gesorteerd                  € 4.25 
* petit four klein        € 1.- 
* bruidstaart                                         .... 
* caké                                          € 0.70 
* champagne                                     € 3.75   
 
* bonbons       per doos  € 20.- 
* soesjes       per doos  € 16.- 
* hapjes divers 10 soorten    per stuk  € 0.55 
 
 
Zaalhuur kleine groepen vanaf € 45.- 
 
 
Bij 60 of meer gasten extra staffelkorting op drank en geen 
zaalhuur. 
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BUFFETTEN 
 
Hierbij presenteren wij U onze suggestielijst buffetten. 
Koude en warme gerechten die garant staan voor  
een geslaagde lunch, diner of buffet tijdens uw 
feest, vergadering of catering. 
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* Koud buffet 
 Huisgemaakte koude schotel, gevuld ei en tomaat, asperge- 
 hamrolletje, diverse soorten salades, diverse soorten fruit, 
 broodjes, stokbrood en kruidenboter. 
         €  9.95 p.p. 
 
 
* Koud buffet extra 
 Huisgemaakte koude schotel, gevuld ei en tomaat, asperge- 
 hamrolletje, diverse soorten salades, diverse soorten fruit, 
 boerenpaté met cumberlandsaus, rosbief, Limburgse ham met 
 meloen, broodjes, stokbrood en kruidenboter.  
          € 13.75 p.p. 
 
 
* Koud buffet royal 
 Huisgemaakte koude schotel, gevuld ei en tomaat, asperge- 
 hamrolletje, diverse soorten salades, diverse soorten fruit, 
 gepocheerde zalm, gerookte makreel, maatjes haring, 
 gerookte paling, Noorse garnalen, cocktailsaus, broodjes, 
 stokbrood en kruidenboter. 
                 € 18.95 p.p. 
 
 
* Koud buffet luxe 
 Huisgemaakte koude schotel, gevuld ei en tomaat, asperge- 
 hamrolletje, diverse soorten salades, diverse soorten fruit, 
 boerenpaté met cumberlandsaus, rosbief, Limburgse ham met 
 meloen, maatjes haring, gepocheerde zalm, gerookte makreel,  
 gerookte paling, Noorse garnalen, cocktailsaus, broodjes, 
 stokbrood en kruidenboter. 
                         € 20.95 p.p. 
     
                                           
 
   
Op de volgende pagina treft u een overzicht aan van diverse 
lekkernijen om uw buffet naar eigen wens uit te breiden met 
warme en koude gerechten!!! 
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Koude gerechten   
 
* zalmsalade           € 1,15  * gepocheerde zalm € 1,95  
* kipsalade            € 1,15  * gerookte makreel € 1,45 
* aardappelsalade    € 1,15  * gerookte paling € 1,95 
* waldorfsalade        € 1,15  * maatjes haring  € 1,75 
* paté                 € 1,15  * Noorse garnalen € 1,45 
* Ardennerham          € 1,15  * gerookte zalm  € 1,90 
* rosbief              € 1,15  * gerookte forel  € 1,90 
 
                
 

Warme gerechten   
 
* rundergoulash                         € 4.25 
* rundvlees Stroganoff                   € 4.25 
* runderragout / tong                      € 4.25 
 
* varkenshaasje champignonroomsaus       € 4.25 
* varkenshaasstukjes in satésaus         € 4.25 
* peelham met chutneysaus                 € 4.25 
 
* kipragout                              € 4.- 
* kipfilet met kerriesaus                € 4.- 
* kipfilet met pikante tomatensaus     € 4.- 
* kipfilet Stroganoff                    € 4.25 
 
* zalmstukjes in bieslooksaus           € 4.75 
* visfilet kreeftensaus                  € 4.75 
 
  
Neemt u bovenstaande warme gerechten niet in combinatie met een koud 
buffet, komt er € 1,15 bij per gerecht wegens meerprijs hoeveelheid 
(125 g. per gerecht).  
Neemt u 2 soorten warme gerechten, komt er € 0,90 bij per gerecht 
wegens meerprijs hoeveelheid (100 g. per gerecht).          
 
 
 

Bijgerechten               
 
* gekookte aardappelen € 1.25  * friet          € 1.25 
* gebakken aardappelen  € 1.25 * gegratineerde aard. € 1.25 
* rijst     € 1.25 
                          
 
 

Nagerechten  
 

* Dessertbuffet ijs met warme kersen,  
mousses, vers fruit en slagroom    € 6.50 
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DINER MENU'S 
 
* Soep * Hoofdgerecht * Dessert      € 34.95 p.p. 
 
  
* Koud voorgerecht * Soep * Hoofdgerecht * Dessert  € 38.95 p.p. 
 
 
* Tussengerecht extra       €  6.50 p.p. 
  
                         
 

MENUSUGGESTIES 
 

           ********  
                                
       KOUDE VOORGERECHTEN 

zalmcocktail 
        kipcocktail 
 
 
         TUSSENGERECHT                                          
       kabeljauw met erwtenpuree 
       paddenstoelenstoof 
                             
 
      SOEPEN 
        tomatensoep met tomaatjulienne  
       champignonsoep met spekjes        
           runderbouillon met heerlijke groenten 
 
       
           HOOFDGERECHTEN 
          runderlappen met madeirasaus 
           varkenshaasje met champignonroomsaus 
         schnitzel met Stroganoff of roomsaus 
         gegrilde zalm met kreeftensaus 
        witvis met zalmmousse in heerlijke bieslooksaus 
 
 
        DESSERT 
           boeren roomijs met warme kersen   
         dame blanche 
         roomijs met appeltaart en vanillesau 

   grand dessert (meerprijs  € 1.50) 
                    
         ******** 
 
Het hoofdgerecht wordt geserveerd met: 
3 soorten aardappelen: gratin * gebakken aardappelen * friet 
3 soorten groenten: boontjes met ham * wortelen met heerlijke 
kruiden * 1 seizoensgroente 
gemengde salade en diverse slasoorten met een heerlijke dressing 
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BARBECUEFEEST 
 
Barbecuen is niet alleen vlees bakken op een  
vuurtje, maar het is ook een gezellige en  
entertainende manier om uw middag of avond  
met elkaar door te brengen. 
Het is een culinaire bezigheid waarbij iedereen  
zijn eigen gerechten bereidt onder het genot  
van een drankje. 
Dus aarzel niet en kies voor deze populaire manier 
om te feesten met elkaar !!!! 
 
 
 
Barbecue-party 1 
vlees: hamlap, barbecueworst, kipfilet, ambachtelijke hamburger, 

spek, saté en zalm in folie          
salades:  tomaten/courget, farmer, pasta en witte koolsalade,   
  rundvlees en aardappelsalade 
sauzen:   cocktail, saté, knoflook, kerrie en zigeunersaus 
fruit: gemengde fruitsoorten 
stokbrood en kruidenboter 
          4/5 stukken vlees p.p.  € 18,75 p.p.
  
 
 
 
Barbecue-party 2 
vlees: hamlap, barbecueworst, kipfilet, ambachtelijke hamburger, 

spek, saté, Hollandse bief, zalm in folie, scampi’s          
salades:  tomaten/courget, farmer, pasta en witte koolsalade, 
  rundvlees en aardappelsalade 
sauzen: cocktail, saté, knoflook, kerrie en zigeunersaus 
fruit: gemengde fruitsoorten 
stokbrood en kruidenboter 
                        4/5 stukken vlees p.p.   €21,75 p.p.
  
 
  
  
 
FIESTA-PAN 
 
Live cooking in de ruimte waar het feest is.  
Grote party-pannen waar men het eten vers in bereid waar u als gast 
een kijkje kunt nemen. 
Ervaar de geur van verse bereiding!! 
 
reuze champignons * gestoomde zalm * beenhamstukjes * groentemix * 
kipsaté gebakken aardappelen * scampi‘s * rijst * gehaktballetjes * 
gemengde slasoorten * dressings * 3 heerlijke salades * broodsoorten 
en kruidenboter        

   € 22.- p.p. 
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WARM BUFFET  
 
Kipsaté * beenham met 2 sauzen * gemarineerde scampi’s * 
gehaktballetjes * heerlijke wokgroenten * reuzen champignons * 
gebakken aardappelen * aardappelgratin * slasoorten en salades * 
stokbrood en broodjes * boter en kruidenboter 
 

€ 19.50 p.p.  
 
 
 
HAPJESBUFFET 
 
Wilt u een hapjesbuffet gedurende de avond dan is dit misschien een 
smakelijke oplossing. 
 
Koud 
Zalm en tonijnsalade * eiersalade * rauwkostsalades *  
gemarineerde champignons * tapanades * zongedroogde tomaatjes en 
olijven * gevulde paprika’s * meloenpartjes met Ardennerham *  
kruidenboter en broodsoorten 
 
Warm 
Lasagne- kipspiesjes- gehaktballetjes  
 

€ 16.95 p.p. 
 
 

TAPAS HAPJES 

* Crostini met tomaat / pesto-tapenade     € 1.90 
* Gerookte zalmspiesjes                         € 2.50 
* Saté-spiesje        € 2.50 
* Gazpacho- cappuccino met peterselie        € 2.50 
* Super scampi in krokant jasje               € 2.50 

met een pikant sausje 
* Courgettesoep        € 2.50 
* Chick’n sweet pepper stick      € 2.- 
* Kipfingers Tika        € 1.50 
* Kipcocktailtje / zalm         € 2.50 
* Pizza rondje        € 0.85 
* Puntzak friet        € 1.85 
 
Hoeveelheid en keuze in overleg. 
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GEFRITUURDE HAPJES 
 
* frikandellenstukjes    € 0.60 
* halve frikandel    € 0.85 
* mini loempia gevuld met kip  € 0.60 
* bitterbal rijkelijk gevuld  € 0.60 
* reuze scampi’s     € 1.25 
* vlammetjes     € 0.60 
* gehaktballetjes    € 0.60 
* mini kipkluifjes    € 0.60 
* kaashapjes     € 0.60 
* mini saté     € 0.60 
* tika gepaneerde kipfilet   € 0.95 
* assorti hapjes 8 soorten p/st  € 0.55 

(bami nasi kaas gehakt pikant kipkorn kipnugget runds) 
* puntzak friet     € 1.85 
 
Heeft u andere wensen, bespreek het met ons.  
 
 
 

 

Dörpskefee Zaal Centraal • Kerkstraat 59 • 6031 CG Nederweert  
 

familie Wullems • tel 0495-625024 • gsm 06-40208950  
    

e-mail: info@zaalcentraal.nl • www.zaalcentraal.nl   

      
 
 
 
 
 
 


