
ARRANGEMENTENBROCHURE 2017-2018

Een plek om te 
verwonderen en 
te bewonderen
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Winter Village biedt deze gelegenheid 
en heeft diverse arrangementen.

Droomt u ook al weer van een mooie 
koude winter? Met wit besneeuwde 
boomtoppen, bevroren sloten en kreken, 
de feestdagen en sfeervol ingerichte 
huiskamers. Samen met familie, vrienden, 
collega’s, of relaties rondom een knapperig 
houtvuur genieten van een glas glühwein 
of een beker warme chocolademelk met 
slagroom...

Winter Village is de plek waar het echt gaat om 
samen genieten van bijvoorbeeld een goed glas wijn, 
een heerlijke kaasfondue of een typisch Hollandse 
stamppot. Al onze locaties beschikken over een 
sfeervol ingericht restaurant dat beschikbaar is 
voor zowel de lunch als het diner, maar u kunt er 
ook terecht voor de organisatie van bijvoorbeeld de 
borrels of relatie evenementen.

Arrangementen
Er zijn gelukkig genoeg redenen te bedenken om 
een feestje te geven, denk bijvoorbeeld aan een 
verjaardag, jubileum, bruiloft, personeelsfeest, 
Kerstborrel of jaarlijkse afsluiting. Winter Village 
biedt voor al deze feestjes een mogelijkheid en heeft 
diverse soorten arrangementen samengesteld, die
voor elk wat wils bieden. Winter Village biedt al een 
arrangement aan voor € 14.95 p.p. (ex BTW)

Mocht u eigen ideeën hebben omtrent uw 
ontvangst, dan horen wij dat graag. Wij hopen 
u in winterse sferen te mogen ontvangen. Ons 
professionele personeel staat graag voor u klaar om 
uw feestje onvergetelijk te maken.

Voor meer informatie omtrent arrangementen 
kunt u contact opnemen met Winter Village via 
telefoonnummer 035 5881484 of per mail via
 info@wintervillage.nl.

De winter komt er weer aan! 
gezellig samenzijn in winterse sferen 
met familie, vrienden, relaties of collega’s. 
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Rembrandt van Rijn 
Arrangement 1 - Borrel

Geen borrel zonder bites. Dit arrangement is ideaal voor een borrel met vrienden  
en/of collega’s, verjaardag of een andere feestelijke bijeenkomst.

  Een goed gevulde plank op tafel met brood en aioli | ossenworst | leverworst | salade 

makreel | blokjes kaas | rauwe ham | tafelzuur 

  Inclusief een ronde bitterballen

  Schaatsen, incl. schaatshuur

€ 19,50 (ex BTW) per persoon (excl. dranken)

Tijd: ± 2 uur  |  Min. aantal personen: NVT

Johannes Vermeer 
Arrangement 2 - Lunch

Een gezellige lunch met activiteit? Bij Winter Village ben je aan het juiste adres.
We verwelkomen iedereen met de echte winterse lekkernij: 

  Chocolademelk (slagroom) en een Apfelstrudel met vanille saus

  Dan neem je de tijd om gezellig een rondje te schaatsen. (incl. entree en schaatsverhuur) 

Terug van het schaatsen neem je plaats aan tafel voor een heerlijke lunch:

  Snert met roggebrood en katenspek OF

  Pomodorisoep met Parmaham, kaas en basilicum 

  Mandje brood met aioli 

 We sluiten deze middag lekker af met een:

  Kop koffie/ thee met koekjes 

€ 22,50 (ex BTW)  per persoon (excl. dranken)

Tijd: ± 3 uur  |  Min. aantal personen: 10
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Frans Hals
Arrangement 3 – Borrel 

Een lekkere, warme maar snelle hap bij de borrel? 

  2 maal satéstokjes van 100 gram (kippendij of varkenssaté van de haas)

  Salade mêlee | brood | sambal | atjar | cassave kroepoek |uitjes 

  Incl. entree en schaatsverhuur

€ 23,50 (ex BTW)  per persoon (excl. dranken) 

Tijd: ± 2 uur  |  Min. aantal personen: 10 (Dieet wensen? Geef het door)

Vincent van Gogh
Arrangement  4 -  kinderen 

Speciaal voor de kinderen: het pannenkoekenfestijn. Kinderen versieren zelf hun 
pannenkoek. Ideaal!

  Pannenkoeken (onbeperkt)

  Fruitsalade 

  Nutella 

   Stroop en poedersuiker 

  Honing en jam 

  Slagroom 

  Kannen met aanmaak limonade

  Incl. entree en schaatsverhuur

€ 16,50 (ex BTW) per persoon (excl. andere dranken)

Tijd: ± 2 uur  |  Min. aantal personen: 10 (Glutenvrij? Geef het door!)
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Jeroen Bosch  
Arrangement 5 - BBQ 

De winter BBQ, gezellig met zijn allen op het overdekte terras genieten van veel 
lekkers. Ideaal voor vriendgroepen, familie of collega’s.

 Gemarineerde kipfilet 

 Hamburger 

 2 satéstokjes 

 Braadworstje

 Aardappelkrielsalade | pastasalade | komkommersalade met munt en basilicum 

 Tomatensalade met olijven | dressing 

 Satésaus | knoflooksaus | mayonaise | cocktail saus 

 Brood | boter | hummus | 

 Incl. BBQ met gas en een kok 

€ 24,50 (ex BTW)  per persoon (excl. dranken)  Tijd: ± 2 uur  |  Min. aantal personen: 25  

Bent u vegetarisch? Dan hebben wij tevens een groetenspies óf maiskolf

Pieter Breughel
Arrangement 6 - Soepenbuffet 

Met deze optie kun je meerdere soepen proberen.
Door de kleine kommetjes is het mogelijk een echte winterse proeverij te doen.

 Snert 

 Pomodorisoep 

 Pompoensoep 

 Geserveerd met roggebrood en katenspek 

 Parmazaanse kaas en basilicum 

 Geroosterde amandelen, amandelsiroop en crème fraîche

 Brood en boter 

 Incl. entree en schaatsverhuur

€ 16,50 (ex BTW)  per persoon (excl. dranken) 

Tijd: ± 2 uur  |  Min. aantal personen: 10
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Jan Steen  
Arrangement 7:  Hollands Buffet

Zin in echte Hollandse pot? Met dit arrangement kun je aan tafel genieten van de echt 
Hollandse gerechten. Mogelijk in buffetvorm of aan tafel als sharing diner:

 Boerenkool met worst

 Zuurkoolstamppot (geheim Hollands recept)

 Rodekool | aardappelpuree | stoofvlees 

 Hutspot met gehaktballetjes 

 En als dessert:

 Rode peertjes | appelcompote  

 Griesmeelpudding 

€ 18,50 (ex BTW) per persoon (excl. dranken) 

Tijd: ± 2 uur  |  Min. aantal personen: 20

Piet Mondriaan 
Arrangement 8 - Borrel

Lekkere trek en een keer wat anders? Deze combinatie is echt perfect. 

 Gin & Tonic 

 2 maal mini broodje hotdog 

 Garnituur: zelf pakken 

 Nachos | guacemole | piccalilly | zuurkool | ui marmelade 

 Friet 

€ 18,50 (ex BTW) per persoon (excl. andere dranken) 

Tijd: NVT  |  Min. aantal personen: 10
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