
 
            Bistro 

Het Koetshuis  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Geachte gast, 

 

Met genoegen willen wij u met deze party-map een indruk geven van de 

verschillende mogelijk heden voor een onvergetelijk feest bij  

 “Het Koetshuis”. 

 

Feesten organiseren is ons vak. 

Dat doen wij iedere dag weer met plezier! 

Persoonlijke zorg & jaren lange ervaring staan borg voor het welslagen van uw feest. 

 

Mocht u na het lezen van de party informatie nog vragen hebben dan zijn wij ten 

aller tijden bereid om u persoonlijk te informeren over alle facetten van ons bedrijf. 

 

 

Met culinaire groet, 

 

Het Koetshuis  

 

  
 

 
 

 
Grote Kerkstraat 24  –  7902 CJ Hoogeveen  –  Tel.: 0528-331002  

www.koetshuishoogeveen.nl - info@koetshuishoogeveen.nl  –  reserveer@koetshuishoogeveen.nl 

 



Partyarrangement  

 
• Onbeperkte drankjes exclusief buitenlands gedistilleerd 

• Drie keer warm bittergarnituur 

• Droge worst / Kaas / Nootjes op de bar en tafels 

 

Het arrangement is gebaseerd op een feest van vier uur. 

Prijs € 23,00 per persoon.  

Verlenging € 9,00 per persoon per uur. 

 

Partyarrangement XL 

 
• Onbeperkte drankjes exclusief buitenlands gedistilleerd 

• Mini hamburger /  Kwekkeboom Bitterbal / Gehaktballetje 

• Droge worst / Kaas / Nootjes op de bar en tafels  

 

Het arrangement is gebaseerd op een feest van vier uur  

Prijs € 25,50 per persoon  

Verlenging € 9,00 per persoon per uur. 

 

Receptiearrangement  

 
• Onbeperkte drankjes exclusief buitenlands gedistilleerd 

• Twee keer warm bittergarnituur  

• Droge worst / Kaas / Nootjes op de bar en tafels 

 

Prijs € 18,00 per persoon op basis van een 2 uur durende receptie. 

Prijs € 20,00 per persoon op basis van een 3 uur durende receptie. 

 

Feestarrangement “Het Koetshuis” 
 

• Ontvangst met een feestelijke cocktail 

• Onbeperkte drankjes exclusief buitenlands gedistilleerd 

• Hapjes buffet bestaande uit:  

o Huzarensalade met rosbief 

o Vissalade opgemaakt met diverse vis soorten 

o Haring partjes op roggebrood 

o Aardappelsalade met bosui & verse tuinkruiden 

o Gevulde eieren 

o Gerookte makreel soorten 

o Diverse kaas soorten 

Warm  

• Mini loempia’s  

• Gemarineerde kippen vleugels met honing & witte wijn 

• Nasi & bami hapjes 

• Balletjes met saté saus 

Het arrangement is gebaseerd op een feest van vier uur, verlenging is uiteraard mogelijk. 

 

Prijs € 32,50 per persoon. 

Verlenging € 9,00 per persoon per uur 
 
 



 

Arrangement  “De Luxe” 
 

• Ontvangst met een feestelijke cocktail 

• Onbeperkte drankjes exclusief buitenlands gedistilleerd 

• Koud & warm buffet bestaande uit: 

Koud 

o Kalfsvlees salade 

o Huzaren salade 

o Zalm salade 

o Tonijn salade 

o Ham met meloen 

o Fricandeau met ananas compote 

o Gemarineerde zalm 

o Runder carpaccio met truffelmayonaise 

o Wolvarken met mango chutney 

o Trio van gerookte vis soorten 

o Diverse rauwkost soorten 

o Haring partjes 

o Broodjes 

o Kruidenboter, pestos & tapanade 

Warm  

o Gehaktballetjes in stroganoff saus 

o Varkenshaas met champignon room saus 

o Gepocheerde zalm met dille saus 

o Gebakken krieltjes met groenten 

o Rijst met fijne groenten 

Dessert 

o Een spetterend einde met verrassende elementen van onze patisserie afdeling.  

 

Het arrangement is gebaseerd op een vier uur durend feest, verlenging is uiteraard mogelijk. 

 

Prijs € 51,00 per persoon. 

Verlenging € 9,00 per persoon per uur 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Buffetten  
 

Koude & of warme buffetten zijn mogelijk in veel verschillende culinaire variaties voor 20 

personen of meer. 

U kunt het buffet aanpassen bij de aard van uw feest of wellicht andersom. 

Hieronder vind u een aantal buffetten uitgebreid verwoord. 

 

 

Seizoensbuffet 
 

Het seizoensbuffet is een koud & warm buffet vol met culinaire verrassingen uit het seizoen. 

Laat u en uw gasten verrassen van een buffet dat door onze koks wordt  

samengesteld uit een keur van koude en warme lekkernijen.  

Indien u voorkeuren heeft ten behoeve van het buffet kunt u dit van te voren doorgeven. 

 

Prijs € 24,50 per persoon. 

 

 

Italiaans buffet 
 

Koud 

• Italiaanse salade 

• Tomaat mozzarella salade 

• Gemarineerde olijven 

• Runder carpaccio met rode wijn 

dressing 

• Rozemarijn aardappel salade 

• Ardennerham met meloen 

• Courgette salade “zugezini” 

• Diverse gerookte vissoorten 

• Copacolla ham met asperges 

salade 

• Kruidenboter, tapanade & pesto 

Warm 

• Lasagne bolognaise 

• Penne pasta met zalm & 

basilicumroom 

• Beenham met tijm jus 

• Ossobucco met groene lintpasta & 

tomatensaus 

 

Prijs € 28,50 per persoon. 

 

Bourgondisch buffet 
 

Koud 

• Grove huzaren salade 

• Vis salade 

• Kartoffel salade 

• Diverse sandwiches 

• Gebraden runder muis 

• Coburger ham met meloen 

• Gemarineerde zalm  

• Diverse koude sauzen 

 

Warm 

• Spare ribs met hotmarinade 

• Beenham 

• Kippenvleugels met honing & tijm 

• Karbonade 

• Varkenshaas spies 

• Gebakken aardappelen met 

paprika, ui, spek & champignons 

Prijs € 27,50 per persoon. 

 

 

 

 
 
 
 



Mediterraans buffet 
 

Koud 

• Tomaten – mozzarella salade 

• Parma ham met meloen 

• Kruidige aardappel salade 

• Italiaanse salade 

• Griekse fêta salade 

• Penne-pasta salade 

• Runder carpaccio met balsamico 

dressing 

• Geroosterde garnalen met 

basilicum saus 

• Tapanade & pesto 

• Tapas o.a. sül tomaatjes, 

gemarineerde olijven 

• Diverse brood soorten 

 

Warm 

• Gyros (pikante reepjes vlees) 

• Kip in chilisaus 

• Groene lint pasta met zalm & pesto 

room 

• Ratatouille (gemengde groenten) 

• Pikante balletjes in tomatensaus 

 

Prijs € 25,00 per persoon. 

 

“Hollands Glorie” Stamppotten buffet 
 

• Mosterd soep 

• Stamppot boerenkool 

• Stamppot zuurkool 

• Stamppot rauwe andijvie 

• Bruine bonen 

• Runder goulash 

• Speklappen 

• Verse worst 

• Casselerrib 

• Verse appelmoes 

• Amsterdamse uien 

• Mosterd 

• Jus 

• Gesnipperde uien 

 

Prijs € 19,50 per persoon. 

 

 

 

Spetterend dessert buffet 
 

• 3 soorten bavarois 

• Chocolade mousse puur 

• Chocolade mousse wit 

• Vruchten taart 

• Omelet Siberiën 

• Sorbet ijs 

• Slagroom 

• Fruit salade 

• Koude sausjes 

 

Prijs € 10,00 per persoon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
All-inn drankenarrangement  
 

U kunt uw buffet compleet maken met een all-inn drankenarrangement. De consumptie – 

uitkoop ofwel vrij drinken geldt voor het gebruik van alle dranken met uitzondering van het 

buitenlands gedistilleerd.  

Als er Buitenlands wordt geschonken dan zal dit apart worden genoteerd en berekend. 

Dit arrangement is gebaseerd op basis van 4 uur. Ook hierbij is een verlenging mogelijk.   

Een all-inn drankenarrangement is alleen mogelijk in combinatie met een buffet. Het aantal 

opgegeven personen zal worden berekend. Indien er meer gasten aanwezig zijn dan vooraf 

opgegeven dan zal het werkelijke aantal gasten worden berekend. 

 

Prijs € 20,50 per persoon. 

 

Verlenging 
 

Als er wordt besloten een verlenging van het feest te doen dan zullen vanaf het begin van 

de verlenging het aantal personen worden geteld en dit aantal zal ook berekend worden. 

 

Prijswijzigingen  
 

Al onze prijs wijzigingen zijn onder voorbehoud. 

 

Diëten 

 

Zijn er op uw feest personen met een speciaal dieet bv gluten vrij, koemelk allergie, 

streng zoutloos dan kunt u het vooraf doorgeven dan zullen wij onze uiterste best 

doen om ook voor deze persoon een onvergetelijke diner/ avond te bezorgen.  

   

Consumptie prijzen 
 

Tap pils       vanaf € 2,80  per consumptie 

Frisdranken       vanaf € 2,30   “ 

Vruchtendranken    vanaf € 2,50  “ 

Koffie soorten        vanaf € 2,40  “ 

Thee      vanaf € 2,40  “ 

Binnenlands gedistilleerd   vanaf € 2,40  “ 

Wijn        vanaf € 3,50  “ 

Port, sherry, vermout              vanaf € 3,10  “ 

Buitenlands gedistilleerd    vanaf € 3,50  “ 

 

Al onze arrangementen in onze feestzaal gaan vanaf 20 personen. 

 
Vanwege de overlast kunnen wij confettikanonnen helaas niet toelaten binnen ons bedrijf, mochten 

deze toch gebruikt worden zijn wij helaas genoodzaakt kosten in rekening te brengen. 

 

Op al onze toepassingen in ons bedrijf houden wij ons aan de UVH (Uniforme Voorwaarden Horeca). 

De UVH zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en  

Kamer van Koophandel en Fabrieken te ’s-Gravenshage.  


