
 

 

 
 

Tapbieren + catering opties 
 
Om uw verblijf in de Orvelter Hof zo aangenaam mogelijk te maken, bieden we een aantal 

extra opties aan om de beleving te verhogen. Zo hebben we een divers assortiment met 
verschillende tapbieren en groot scala aan catering opties. 

 
De Orvelter Hof beschikt over de mogelijkheid om zowel binnen als buiten te barbecueën. 

  
 Bieren  
Bieren van de tap Formaat Prijs 
Veltins 30 - Liter fust 122,- 
Veltins 10,4 – liter fust 48,50 
Heineken (blade) 8 Liter 38- 
Radler (blade) 8 Liter 38,- 
Birra Moretti L’Autenica 8 Liter 36,- 
Affligem blond (blade) 8 Liter 40,- 
Lagunitas IPA 8 Liter 42,-  

 
Catering   

Op de volgende pagina bevindt zich een uitgebreide uitleg wat elke keuze precies inhoudt. 
 

Catering Keuzes Inhoud Kosten 
Luxe Barbecue  4 stukken vlees p.p. + info 18,50,- p.p. 
Luxe Barbecue 5 stukken vlees p.p. + info 19,50- p.p. 
Stamppot buffet 3 verschillende stampotten 17,50- p.p. 
Oosters buffet Oosterse variatie 17,50,- p.p. 
Huur barbecue  35,00,- 

 
 
 
 
Geniet uw tijd bij ons optimaal, laat ons dan uw ontbijt verzorgen vanaf 11,- euro per 
persoon 
 
Naast de bovenstaande opties is er in overleg ook altijd veel mogelijk.   
Neem gerust contact met ons ons:  
06–11 78 49 75 



 

 

 
 
 
Luxe barbecue Around the World  

(4 of 5 stukken vlees per person gecombineerd uit de volgende wereldwijde keuzes)  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------  

• Franse lamskotelet 
• Duitse braadworst 
• USA Beefburger 
• Hongaarse sjasliek 
• Griekse karbonade 
• Argentijnse steak 
• Texas style spare ribs uit eigen keuken 
• Oosterse varkenshaassaté 
• Hollandse speklap gekruid 
• Caribische kipsaté 

  
2 Salades, rauwkost, 4 soorten saus, stokbrood, kruidenboter  
 
Bij deze barbecueschotel krijgt u 3 soorten salade (huzaren-, rundvlees- en 
eiersalade, stokbrood, kruidenboter en 4 soorten saus. 
 
 
Uiteraard hebben wij voor vegetarische mensen ook 

allerlei lekkernijen. 

 

 

 

 

 

 

 *Huur barbecue inclusief gas en schoonmaak € 35 



 

 

 

Favorieten 
 
 
 
 
Stamppot buffet   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

• Hutspot  
• Zuurkool  
• Boerenkool  
• Rookworst  
• Gehaktbal  
• Jus  
• Tafelzuur (o.a. zilveruitjes, augurkjes, piccalilly) 

 
 
 
 
Oosters buffet   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

• Nasi en bami  
• Babi Pangang  
• Saté in saus  
• Drumstick  
• Kip in oosterse saus 
• Zoetzuur (o.a. atjar tampoer) 
• Kroepoek



 

 

 


