food
d
r
i
n
summkers

s
u
ut

o
b
A

Watergoed
In de prachtige omgeving tussen Arnhem
en Nijmegen ligt Watergoed!
Een bijzondere evenementenlocatie.
Er is alle ruimte voor zowel zakelijkeals privégelegenheden.
Watergoed is uniek, authentiek en sfeervol.
De gerenoveerde historische panden
op het terrein, het stijlvolle bakhuis, de
authentieke boerderij, de ruige kapschuur
en knusse jachtkamer, herbergen het hele
jaar door vele gezelschappen.
De verschillende ruimtes zijn te verbinden
middels flextenten en de locatie biedt op
deze wijze plaats tot aan 1000 personen.
Dat is nog eens service
Organisatoren kunnen bij de
voorbereidingen van een evenement
een beroep doen op de expertise van
Watergoed en haar partners.
Informeer bij info@watergoed.nl
of via 0488 410 222.

In deze brochure tref je de cateringsuggesties van Watergoed!
Wij hebben onze suggesties met zorg samengesteld voor de
meest uiteenlopende bijeenkomsten en evenementen.
Bekijk de diverse mogelijkheden voor de invulling van een
ultieme huwelijksdag, sfeervolle borrel met vrienden, spetterend
personeelsfeest, een smakelijk diner of iedere andere gelegenheid.
Vraag onze sales medewerkers voor een voorstel op maat,
wij adviseren je graag.

Alle in de brochure
genoemde prijzen zijn per
persoon en exclusief BTW.
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ONTVANGST
SUGGESTIES
Versgeperste fruitsappen en
smoothies
Zomerse cocktails
Champagne
Prosecco
Cocktailbar
prijs op aanvraag

KOFFIE

Koffieontvangst onbeperkt

5
BIJ DE KOFFIE
Zoete tafel

2.5
Vers afgebakken koeken

2.5
Mix van warme saucijsjes,
worstenbroodjes en
kaasbroodjes

4

Koffie en thee
Wij serveren speciaal gebrande Watergoed koffie.
Voor de theeliefhebbers is er een uitgebreide theeselectie.

Drank
DRANKENPAKKET
Diverse soorten koffie en thee
Alle soorten frisdranken
met uitzondering van Energy drank
Huiswijn: rood, wit en rosé
Bier van de tap
Betuwse vruchtensappen
Binnenlands gedistilleerde dranken
zoals jenever, vieux, port, sherry, martini
en Aperol spritz

2 uur
3 uur
4 uur
5 uur

16
20.5
24.5
28
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BROODJESLUNCH

15

BROODJESLUNCH
WATERGOED

19.5

Assorti luxe kleine bolletjes belegd met vleeswaren en kaas,
gegarneerd met rauwkost
Broodje kroket

Broodjeslunch

Seizoensgebonden kopje soep

15

Betuwse vruchtensappen
Koffie, thee, (karne-)melk en water

Luxe kleine broodjes, keuze uit;
• Italiaanse bol met gerookte ribeye
• Mais triangle met brie
• Rustico met gerookte zalm
Mini saucijzenbroodjes
Kopje geroosterde tomatensoep
Seizoensalade
Betuwse vruchtensappen
Koffie, thee, (karne-)melk en water

Wij hanteren een no waste beleid,
dat wilt zeggen dat wij onze
verspilling/hetgeen niet opgegeten
wordt tot een minimum wensen te
beperken. Uiteraard serveren wij
voldoende, maar vraag gerust wat
extra en wij smeren ter plekke verse
broodjes bij.

Broodjeslunch
WATERGOED

19.5
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ENERGY BREAK

5.5

Energy break
•
•
•

Candybar
Fruitmand
Frisdrank

Watergoed break

WATERGOED BREAK

6.5

BORRELSUGGESTIES

•
•
•
•

Wraps gebraden kip met pesto,
pijnboompitten en frisse salade
Groentesoep met balletjes
Fruitmand
Frisdrank

Zoutjes & nootjes

0.75

Bittergarnituur deluxe (3 stuks)

2.75

Bourgondische bitterballen (3 stuks) 2.5
Bieterbal (3 stuks)

BORRELMAND

6.5

2.75

Borrelmand
Mand gevuld met lokale worst, kaas en een
broodbol met dips. Om zelf aan te snijden.

Watergoed (midnight) snack suggesties

WATERGOED
(MIDNIGHT) SNACK
SUGGESTIES

Broodje hamburger met verse sla
tomaat, rode ui en bbq saus

5.5

Kippendijensaté met kroepoek
gebakken uitjes en pindasaus

5.5

Puntzak friet met mayonaise

3.5
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BBQ
WATERGOED

25

BBQ
Sluit de dag af met een heerlijke maaltijd
met vlees en vis van de authentieke
houtskool barbecues. We maken onder andere
gebruik van een rookoven, Green Egg, OFYR en
onze speciaal op maat gemaakte mega BBQ
voor grote gezelschappen.

BBQ Watergoed
(vanaf 25 personen)

25

UITBEREIDING
(vanaf 50 personen)

Saté met saus
Porchetta aan het spit
Hamburgertjes
Spareribs
Hele vis op stok
Knolselderij steak “Otto Lenghi”
Crispers gekruid (friet)
Elotes “mexicaans gekruide maiskolf”
Brood met diverse sausjes
Diverse salades

Hele zalm op de plank

€ 3.50

Runderlende op spit

€ 3.50

Georgia style procureur

€ 2.25

Hele beercan chicken

€ 1.25

Salade buffet

€ 1.25

Uitbereiding prijs per persoon

MAATWERK

Uiteraard is er de mogelijkheid om
iedere invulling op maat te maken.
Graag een uitgebreidere keuze aan
vegetarische gerechten of halal?
Vraag het ons!
Indien u met minder dan
25 personen wenst te barbecueën
is dat mogelijk, in dat geval brengen
wij € 175 extra in rekening.
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FESTIVAL FOOD
(vanaf 100 personen)

Samenstelling van het festivalfood gebeurt in overleg en wordt op
maat gemaakt voor uw evenement, prijs op aanvraag
Enkele voorbeelden voor een fantastische invulling:
•

Hele zalm op planken

•

Hele vis op spies

•

Hele kippen roosteren aan de ketting

•

Vlees op het kruis

•

Veganistische corner

•

Salade bar

•

Saté van de barbecue

•

Vers gemaakte pizza’s uit houtovens
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Diners, desserts & alternatieven
Bij Watergoed weten we als geen ander dat gezelligheid
en goed eten en drinken een belangrijk onderdeel van jouw
evenement zijn. Een goede samenstelling en kwaliteit van catering zijn
daarbij van belang. Kies wat bij jouw gezelschap past en geniet van een
heerlijk diner in het restaurant of op het terras met prachtig uitzicht.
Specifieke wensen? We vernemen het graag.

PROEVERIJ
WATERGOED
2- GANGEN MENU

25

PROEVERIJ
WATERGOED
3- GANGEN MENU

32.5

Tweegangenmenu
Voor- en hoofdgerecht
Een heerlijk verrassend twee gangen menu. Voor-en hoofdgerecht
worden geserveerd op robuuste planken. Er wordt gestart met een
selectie van voorgerechten, gevolgd door heerlijke vis- en vleesspecialiteiten met frietjes, groenten en een frisse salade.

Driegangenmenu
Voor-, hoofd- en nagerecht
Een heerlijk verrassend drie gangen menu. Voor- hoofd- en nagerecht
worden geserveerd op robuuste planken. Er wordt gestart met een
selectie van voorgerechten, gevolgd door heerlijke vis- en vleesspecialiteiten met frietjes, groenten en een frisse salade.
Als afsluiting serveren we een plank vol met zoetigheden als ijs,
mousses en heerlijk fruit.

Watergoed heeft heerlijke zoetigheden om uw diner of dag goed af te sluiten.

DESSERT
SUGGESTIES

Grand dessert (vanaf 8 personen)
• Crème brûlée
• Chocomousse
• Brownie’s
• Mini muffins
• Yoghurtijs met vers fruit
• Fruit

7.5

Duo penotti (mousse van pure en witte chocolade)

5

Crème brûlée

5
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VOLG / BEOORDEEL ONS

Tielsestraat 129
6675 AC
Valburg

0488 410222
info@watergoed.nl
www.watergoed.nl

