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Feesten ALLE ARRANGEMENTEN 

EN MOGELIJKHEDEN

OP EEN RIJ…



FEESTAVOND DE PAUW

Onze arrangement zoals hieronder  
beschreven geld voor een compleet  
verzorgde feestavond, alles inclusief,  
voor een tijdsbestek van vijf uur.

Bij binnenkomst ontvangen wij u en uw gasten met een glas Cava of  
alcoholvrije cocktail.

Op de tafels staan nootjes en zoute koekjes. Tijdens de feestavond  
serveren wij tweemaal een bittergarnituur (2 p.p. per keer) en eenmaal 
koude luxe hapje. De gehele avond kunnen uw gasten consumpties 
bestellen uit ons standaard drankarrangement. Dit bestaat uit alle warme 
dranken, alle frisdranken, onze huiswijnen, meer dan 25 verschillende 
soorten bieren en binnenlands gedistilleerde dranken. Wenst u een  
volledig arrangement? Dat kan uiteraard ook.

De avond sluiten wij af met een puntzak friet voor iedere gast. 

Uiteraard is het mogelijk om bovenstaande aan te passen naar uw 
wens. Hiernaast vindt u de verschillende mogelijkheden.

Hapjes: Meerprijs p.p.
Ontvangst met zoetigheden € 5,50 
Ontvangst met petitfour € 4,00
Luxe koude hapjes € 3,50
Bladerdeeghapjes € 2,10
Tapa’s plank feestavond € 9,00
Hollands plankje (div. kaas en worst) € 2,65
Sweet table € 17,50

Volledig drankarrangement € 6,50
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€ 40,00 p.p.

STANDAARD UITGEBREID 

Tijdens uw diner, buffet of feestavond 
is het mogelijk om voor een bepaald 
tijdsbestek een drankenarrangement af 
te nemen. Vooral ideaal als u de kosten voor 
het feest duidelijk en overzichtelijk wilt  
hebben! Gedurende een tijdsperiode  
schenken we onderstaande dranken:

ARRANGEMENT ARRANGEMENT

3-uurs drankarrangement: € 20,00 p.p.

4-uurs drankarrangement: € 24,00 p.p.

5-uurs drankarrangement: € 28,50 p.p.

Koffie, thee, cappuccino, warme chocomel

Volledig assortiment frisdranken en vruchtensappen

Meer dan 25 verschillende soorten bieren waaronder ook  
onze eigen Volksabdij bieren

Huiswijnen rood, wit en rosé

Binnenlands gedistilleerde dranken

3-uurs drankarrangement: € 26,50 p.p.

4-uurs drankarrangement: € 30,50 p.p.

5-uurs drankarrangement: € 35,00 p.p.

Alle genoemde dranken uit het Standaard-drankenarrangement  
plus de buitenlands gedistilleerde dranken

Bovenstaande dranken kunnen uiteraard ook geschonken worden bij het 
Standaard-drankenarrangement. Deze worden apart opgeboekt voor de 
geldende consumptieprijs.

Informeer ook naar ons feestarrangement voor uw bruiloft, receptie  
of feestavond!
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ARRANGEMENT



Ontvangst van uw gasten  
met een glas cava 

5 verschillende soorten tapas  
met brood en kruidenboter

Carpaccio van gerookte zalm met rucola  
en limoenmayonaise

Soep van het seizoen

Kabeljauwhaas op ratatouille

Lamskotelet met rode wijn saus 

Dessert du chef

€ 37,50 p.p.Vanaf 10 volwassenen (12+)

Amusediner

€ 30,00 p.p.€ 17.50 p.p. Vanaf 20 volwassenen (12+)Vanaf 10 volwassenen (12+)

Volksabdij
lunch Buffet

de Pauw

SOEP

Tomatensoep
Groentesoep

KOUDE VOORGERECHTEN

Gerookte zalm
Gerookte makreel
Tonijnsalade
Huzarensalade

Romeins brood met carpaccio
Romeins brood met  
mozzarella en tomaat
Pastasalade
Olijven met knoflook

Traditionele gandaham
Ardennerham
Kipfilet
Chorizo

Groene salade
Aardappelsalade

Alpenbrood
Stokbrood
Kruidenboter

WARME GERECHTEN

Gamba’s gebakken in knoflook
Gepocheerde zalm in  
witte wijnsaus
Calamares 

Stoofvlees met Westmalle bier
Kip kerrie met ananas
Spaanse gehaktballen in 
tomatensaus

Gestoofde mediterrane 
groenten
Witte rijst
Frites  

DESSERTS

5 diverse kleine desserts

Dit buffet is in aange-
paste vorm ook mogelijk 
vanaf 10 personen als 
Shared diner.€ 25,00 p.p.  
Gerechten met * komen  
te vervallen.

Groentesoep 

Witte puntjes 
Alpenbrood 
Keizerbroodjes 
Chocoladebroodjes 
Saucijzenbroodjes 

Diverse soorten vleeswaren 
Diverse soorten kaas
Zoetbeleg
Huzarensalade 

Rundvleeskroket
Kipsaté met pindasaus 

6 gangen 
incl. een glas cava
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Alle vermelde prijzen in deze folder zijn onder voorbehoud van een even-
tuele BTW verhoging die de overheid kan opleggen. Dit geldt ook voor alle 
eerder uitgebrachte offertes en reserveringen.

www.volksabdij.nl

Barbecue
Gemarineerde kipfilets

Shashlick 
Gemarineerde biefstuk

Hamburgers
Gamba spies
Zalm papillot  

Huzarensalade 
Aardappelsalade

Stokbrood
Kruidenboter

Verschillende koude sausjes
Pindasaus

Frites

Fruitsalade 

Tomatensoep

Rode bieten salade met kastanjechampignons  
en vegan tartaarsaus

Mexicaanse salade met kidneybonen en maïs
Brood met diverse vegan dips

Indonesische Rendang met jackfruit bereid
Indiase korma, sperziebonen en zoete aardappel

Marokkaanse Tajine van gestoofde groente 
met ras el hanout

Witte rijst
Naanbrood
Couscous

Frietjes van zoete aardappel

Verse fruit
Sorbetijs

Vegantaartje

€ 28,50 p.p.€ 25,00 p.p.

Laat u onze kok de Barbecue verzorgen? 
Toeslag € 20.00 per uur
Vanaf 10 volwassenen (12+)Vanaf 10 volwassenen (12+)

Proeflokaal Volksabdij Bier

O.L.V. ter Duinenlaan 199
4641 RM Ossendrecht
T +31 (0)164 - 672 546
F +31 (0)164 - 674 420
info@devolksabdij.nlNATUURPOORT

CONFERENTIECENTRUM

RESTAURANT

HOTEL Volg ons op:

Veganistisch     
   Buffet

Keuzemenu’s
€ 27,50 p.p.Keuzemenu’s kunnen vanaf 10 personen

Stel zelf uw driegangendiner samen. Vraag aan één van onze medewerkers voor de inhoud van de keuzemenu’s. 


