Brunch
Verse soep naar keuze vooraf, diverse broodjes, sneetjes brood, suikerbrood,
kroketje, verschillende soorten kaas en vleeswaren, huigerookte forel.
De broodmaaltijd wordt geserveerd met melk, karnemelk en jus d'orange.
Prijs € 14,50 p.p.
Warm en koud buffet
Gebakken aardappeltjes, ovenschotel met ham en witlof, frietjes
4 verschillende soorten vlees:
- Gehaktballetjes
- Varkensschnitzels met ui en champignon
- Kipsaté
- Stoofpotje (naar seizoen) geserveerd met rijst.
Warme groenten, verschillende soorten salades o.a.:
Opgemaakte rundvleessalade, fruitsalade, 4 soorten seizoen salades

Buffetten en
Arrangementen

Het buffet wordt geserveerd met onze huisgerookte forel, stokbrood met
kruidenboter en ijs na.
Prijs € 23,50 p.p.
Tegen meerprijs kunt u het buffet aanvullen met:
- Beenham met gebakken ui en honing-mosterdsaus
- Rollade met jachtsaus
- Spareribs
- Uitgebreid visplateau
Kinderfeestje forel of steur vissen:
• Ontvangst
• Uitdelen hengels en aas
• Uitleg over het vissen
• 2 uur forel vissen
• Patat met snack en een �lesje frisdrank
Prijs: € 13,50 p.p.
Voorwaarden: Reserveren verplicht, mogelijk vanaf zes
kinderen en minimaal 1 begeleider.
Alle prijzen zijn excl consumpties.

Sleggenkampenweg 1
9563TG Ter Apelkanaal
T: 0599-324538
info@deslegge.nl
www.deslegge.nl

Buffetten (reserveren is mogelijk vanaf 12 personen)
Verjaardag arrangement
Het arrangement bestaat uit:
- Gebak
- Verschillende hapjes
- 3 x Koude hapjes
- 2 x Belegde stokbroodjes
- 2 x Warme hapjes ( bitterballen/bittergarnituur)
- Nootjes/zoutjes
Prijs: € 12,00 p.p.
Prijs: € 16,50 p.p. incl kop verse soep en belegd broodje
Het barbecue buffet (april t/m oktober)
4 stuks p.p. : kipshaslick, varkenshaasspies, braadworsten,
speklapjes, hamburgers, karbonades
3 Soorten salades: Opgemaakte huzarensalade en 2 seizoenssalades
Geserveerd met 2 warme sausjes: zigeunersaus en satésaus
Met daarbij gefrituurde aardappeltjes, stokbrood met kruidenboter
en uiteraard gerookte forel.
Prijs: € 17,50 p.p.
Het Barbecue buffet deluxe (april t/m oktober)
5 stuks p.p. : kogelbiefstuk, kipdrumsticks, kipshaslick, varkenshaasspies, braadworsten, speklapjes, hamburgers,
3 Soorten salades: Opgemaakte huzarensalade en 2 seizoenssalades
Geserveerd met 2 warme sausjes: zigeunersaus en satésaus
Met daarbij vers gesneden fruit, gefrituurde aardappeltjes, stokbrood
met kruidenboter en uiteraard gerookte forel.
Prijs: € 19,50 p.p.

Arrangement 1
- Kof�ie/Thee met gebak
- Uitgebreid warm en koud buffet met ijs na.
Prijs met buffet: € 28,50 p.p.
Prijs met BBQ: € 22,50 p.p.
Arrangement 2
- Uitleg over het vissen
- Inclusief aas en hengels
- 2 uur forelvissen
- Na het vissen staat ons warm en koud buffet of BBQ voor u klaar.
Prijs met buffet: € 36,50 p.p.
Prijs met BBQ: € 30,00 p.p.
Arrangement 3
- Kof�ie/Thee met gebak
- Uitleg over het vissen
- Inclusief aas en hengels
- 2 uur forelvissen
- Na het vissen staat ons warm en koud buffet of BBQ voor u klaar.
Prijs met buffet: € 41,50 p.p.
Prijs met BBQ: € 33,50 p.p.
Arrangement 4
- Uitleg over het vissen
- Inclusief aas en hengels
- 2 uur forelvissen
- Onbeperkt drinken arrangement 3,5 uur
- Na het vissen staat ons warm en koud buffet of BBQ voor u klaar.
Prijs met buffet: € 55,00 p.p.
Prijs met BBQ: € 49,00 p.p.

Alle prijzen zijn excl consumpties.

Tegen een meerprijs van € 3 p.p. kunt u
ook steurvissen

