
Heksenketel party service
Voor ook een beetje Heks op het werk, met 

familie, thuis of op jouw feestje.



De Heksenketel Party service is het verlengstuk van Café de heksenketel. Met deze party service 

willen wij de sfeer en service bieden welke jullie ook in het café van ons gewend zijn. Wij 

brengen een stukje Heks bij jullie thuis. Hopelijk weten jullie wat passends in deze brochure te 

vinden. Zo niet, dan komen we graag in contact! Er is van alles mogelijk. 

Anne en Berry



Buffetten

Laat je gasten zelf hun favoriete gerechten 

kiezen en geniet samen.



Rundvleessalade, Zalmsalade, Pastasalade, garnalen, zoute haring, mosselen, ham&meloen, 

carpaccio, huisgemaakte fricandeau, diverse sauzen, stokbrood & kruidenboter, gevulde 

eieren en fruit salade. 

Rijst, gehaktballetjes in pikante tomaten saus , kippenpootjes, kipsmoor,

Varkenshaassaté met saté saus en een champignon - vleesgerecht.

Luxe koud warm buffet (vanaf 20 pers)
€21,50 p.p

Koud buffet

Warm buffet



Rundvleessalade, pastasalade, stokbrood & kruidenboter en gevulde eieren.

Spareribs, schnitzel met champignon roomsaus en saté met satésaus. 

Eenvoudig buffet
€15 p.p

Koud buffet

Warm buffet



Rundvleessalade, zalmsalade, pastasalade, 

biefstukspies, zalmspies, hamburgers, 

garnaalspies, spareribs, kipsaté, stokbrood, 

kruidenboter, knoflooksaus, cocktailsaus, 

satésaus en bbq saus.

Barbecue buffet
€19,50 p.p



Boerenkool, zuurkool, hutspot, rookworst, gehaktballetjes in jus, tafelzuren en piccalilly. 

Stamppot buffet
€11 p.p



LUNCH aan huis 

Voor als je midden op de dag ook even wilt 

genieten met je collega’s, klanten, vrienden of 

familie.



1,5 Pistolet p.p. 3 soorten brood en 8 soorten beleg. 

1,5 Pistolet p.p. 3 soorten brood en 8 soorten beleg

+ 2 soorten soep

1,5 Pistolet p.p. 3 soorten brood, 8 soorten beleg

+ 2 soorten soep en fruitsalade. 

Lunch aan huis

€7,50 pp

€10 pp

€12,50 pp



Borrel / Feest

Geen feest of borrel is compleet zonder de hapjes van de Heks. 

Kende jij bijvoorbeeld de 1.5 meter hapjesplank al?!



Borrelplanken  

Hapjespan

*Bestaande uit variërende producten

Borrel / Feest

€7,50 pp

€7,50 pp



Overige services
Jouw feestje of bijeenkomst helemaal compleet maken met onze 

tap of personeel? 



Tapverhuur

Heineken Bierfust, 50 liter (200 bierglazen)

Krat bier

Wijn

Frisdrank

Gasfles

Personeel

Onze lunchkaart, borrelkaart en plate-service (spareribs, 

schnitzel, biefstuk, maaltijdsalades, saté en burgers) kunnen 

ook dagelijks in de heks worden afgehaald. 

Overige services

€45 per dag

€200 per fust

€25 per krat

€ 15 per uur per werknemer

€30 per fles

€5 per fles

€7,50 per fles



Andere wensen?

Heb je nog andere wensen of benodigdheden om jouw 

bijeenkomst of feestje tot een succes te maken? Wij kunnen altijd 

nog uit een ander vaatje tappen! Neem dan gewoon even 

contact met ons op.



Heksen saté € 12,50 

Saté v.d. haas geserveerd met brood of friet, garnituur, kroepoek en mayonaise.

Biefstuk menu € 18,50 

Geserveerd met friet, garnituur, mayonaise, champignons en ui.

AZ-burger menu € 10,00 

Harde bol met 2 hamburgers, cheddar kaas, geserveerd met sauzen, friet en garnituur. 

Heksenburger menu € 10,00 

Bolletje met 2 hamburgers, gebakken ei, ui, champignons, geserveerd met friet en garnituur.

Spareribs € 15,00 

Gemarineerde spareribs, geserveerd met friet, mayonaise, bbq saus en garnituur. 

Schnitzel menu € 12,00 

Geserveerd met friet, garnituur, mayonaise en champignonroomsaus.

Maaltijdsalade €10,00

Mogelijk met zalm, carpaccio of brie

Gewoon zelf even genieten en geen zin om te koken?
Deze gerechten zijn elke dag af te halen in de Heksenketel.



Dorpstraat 64

7361 AW Beekbergen

Telefoon 055-5063737

info@heksenketelbeekbergen.nl

www.heksenketelbeekbergen.nl


