
OVERZICHT WAT WIJ U VERDER KUNNEN BIEDEN 
Prijzen zijn gebaseerd op groepen v.a. 15 pers.   

 

KOFFIE enzo Prijs 
p.p.  

Ja/Nee x aantal pers. Totaal 

1 x Koffie/thee met koek € 3,00  x € 

1 x Koffie/thee met slagroomgebak € 4,00  x € 

1 x Koffie/thee met gesorteerd gebak  € 5,00  x € 

2de Kop koffie/thee  € 1,50   x € 

 

 

Lunchen enzo Prijs 
p.p.  

Ja/Nee x aantal pers. Totaal 

Broodtafel in buffetvorm: koffie-thee-
karnemelk-melk-huisgemaakte salade-
soep-kroket-krentenbrood-suikerbrood-
div. ander brood-vleeswaren-zoetewaren-
kaassoorten 

€12,50   € 

Lunch uitgebreider in buffetvorm: 
koffie-thee-karnemelk-melk-jus d'orange-
huisgemaakte salade-soep-kroket-
pasteitje met ragout-krentenbrood-
suikerbrood-vleeswaren-zoetwaren-
kaassoorten-etagere met extra zoetige 
lekkernijen-sandwiches 

€17,50   € 

Diner enzo Prijs 
p.p.  

Ja/Nee x aantal pers. Totaal 

3-gangen Keuzediner:    
Keuze uit 4 voor(koud en soep)-  
4 hoofd- 4 nagerechten 

€24,50   € 

4 gangen Keuzediner:   
Keuze uit 4 soepen - 4 voor(koud en 
warm)- 4 hoofd- 4 nagerechten 

€29,50   € 

     

Buffetten en Barbeque enzo Prijs 
p.p.  

Ja/Nee x aantal pers. Totaal 

Stamppot 2-gangen**:   3 soorten 
stamppot van het seizoen - worst - 
speklap- gehaktballetjes in jus- zure - 
nagerecht uitgeserveerd 

€15,00   € 

Stamppot 3-gangen: ** 
aangevuld met soep     

€17,50   € 

Koud Warm buffet 2-gangen**:  
brood-kruidenboter-aioli-3 x salade-
rauwkostsalade-gehaktballetjes in 
satesaus- spare ribs-kip in ketjapsaus- 
nasi-gebakken aardappelen- frites - 
warme groente   

€19,50   € 



 

 

 

 

 

 

 

 

Buffetten en Barbeque enzo vervolg Prijs 
p.p.  

Ja/Nee x aantal pers. Totaal 

Koud Warm buffet 2-gangen & vis: 
** aangevuld met verse vis van het 
seizoen en een saffraansaus      

€22,50   € 

Koud Warm buffet 3-gangen: ** 
aangevuld met ijs nagerecht 
uitgeserveerd  

€22,50   € 

Koud Warm buffet 3-gangen & vis: 
** aangevuld met verse vis van het 
seizoen en een saffraansaus en  ijs 
nagerecht uitgeserveerd 

€25,50   € 

Koud Warm buffet 4-gangen: ** 
aangevuld soep en ijs nagerecht 
uitgeserveerd   

€24,50   € 

Koud Warm buffet 4-gangen & vis: 
** aangevuld soep en  met verse vis van 
het seizoen en een saffraansaus en ijs 
nagerecht uitgeserveerd      

€27,50   € 

Barbeque 1-gang**: brood-
kruidenboter- aioli-3x salade-dipsausjes-
speklap-braadworst-shaslick-hamburger-
schouderkarbonade      

€17,00   € 

Barbeque 1-gang & vis:** aangevuld 
met vis au papillot en spies van garnalen             

€20,00   € 

Barbeque 2-gang: ** aangevuld met 
ijs nagerecht uitgeserveerd       

€20,00   € 

Barbeque 2-gang & vis:** 
aangevuld met vis au papillot en spies 
van garnalen en ijs nagerecht 
uitgeserveerd                 

€22,50   € 

Barbeque 3-gang: ** aangevuld met 
soep vooraf en ijs nagerecht 
uitgeserveerd        

€24,50   € 

Barbeque 3-gang & vis:** 
aangevuld met soep vooraf, vis au 
papillot en spies van garnalen en ijs 
nagerecht uitgeserveerd                     

€27,50   € 



 

 

 
 

 

Buiten Activiteiten en zo  Prijs 
p.p.  

Ja/Nee x aantal 
pers. 

Totaal 

Klootschieten (anderhalf uur - competitie) € 2,50   € 

Kokerwandeling (uur-vragen in kokers - 
evt. persoonlijk aangepast) 

€ 2,50    € 

Wandeling met gids (anderhalf uur-
indrukwekkend educatief) 

€ 3,50    € 

Spellen (niet begeleid-sjoelen-spiraal-
ringgooien etc..) 

€ 3,50    € 

Schaapherderdemonstratie (dik uur- 
herdercommunicatie met hond en schaap - 
leerzaam en verrassend) 

€ 3,50    € 

Kastelen Bosspel (ong.2 uur - spannend- 
hilarisch - teamwork)   NIEUW 

€ 8,50    € 

Huifkartocht (v.a. 3 uur-zelf mennen- 4 
km verderop in Oude Willem, of voor kleine 
groepjes nog in Doldersum) 

€10,00   € 

Jan Plezier (anderhalf uur - getrokken 
door 2 Friese Paarden - evt. met verteller 
aan boord)  max. 20.  evt. in combinatie 
meer. 

€10,00   € 

Workshops enzo   Prijs 
p.p.  

Ja/Nee x aantal 
pers. 

Totaal 

Muziek-Percussie  (1 uur-ontspanning) €10,00   € 

Astrologie (2 uur - met eigen horoscoop) €15,00    € 

Scrub zeepje van vilt (1 uur-met 
merionowol en cremezeep) 

€15,00    € 

Theatersport  (anderhalf uur-
improviseren) 

€17,50    € 

Bloemschikken (2,5 uur-incl. materiaal) €20,00   € 

Schilderen op doek (2,5 uur-incl. 
materiaal) 

€20,00   € 

Mini cursus vachtvilten (2 uur-incl. 
materiaal) 

€10,00   € 

Thema enzo, toevoegen aan uw 
etentje, leuk voor de avond    

Prijs 
p.p.  

Ja/Nee x aantal 
pers. 

Totaal 

Ik hou van Holland (wordt verweven aan 
uw etentje, totaal dan ong. 3 uur- quiz - 
team - holland) 

€15,00   € 

Moord in Doldersum  (wordt verweven 
aan uw etentje, totaal dan ong. 4 uur - 
ieder krijgt een karakter - hilarisch leuk) 

€18,50    € 

Familiespel  (wordt verweven aan uw 
etentje, totaal dan ong. 4 uur - maatwerk) 

€18,50    € 


