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Welkom in de gastronomische wereld van De Zandstuve. Een bijzondere plek waar al 
35 jaar betekenisvolle momenten worden gevierd. Laat u verrassen door onze creativi-
teit. Van een heerlijke borrelplank tot aan uitgebreide culinaire buffetten en diners.    
 
Uw moment is uniek en omdat smaken verschillen, kijken we graag samen met u naar 
uw wensen tijdens een persoonlijk gesprek. En om u alvast een eindje op weg te helpen 
bij het culinaire aspect hebben we een aantal arrangementen samengesteld die als basis 
kunnen dienen voor uw feest of zakelijke bijeenkomst. Onze koks zijn echte fijnproe-
vers met oog voor detail, want: uw feest is pas compleet als ook het eten perfect voor 
elkaar is! Uiteraard houden wij altijd rekening met allergiën en dieetwensen. 

Momenten die er toe doen beleeft u samen en zijn voor altijd. Daarom gaan wij voor 
de invulling die bij u past.   

"A'j komt zu'jt good hem!"
Jerry Blekkenhorst

DE KRACHT VAN HET MOMENT!
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BRUNCH ARRANGEMENTEN (tot 16:00 uur) 
3-uurs arrangement, inclusief

Koffie/thee met iets lekkers bij ontvangst
 
BUFFET 1 | BASIS       
Dagsoep      
Harde en zachte broodjes
Krentewegge 
Mini puddingbroodjes
Zoet beleg: pindakaas, jam, hagelslag, chocoladepasta
Hartig beleg: Jonge kaas, brie, boerenham en 
gerookte ham
Rundvleeskroket
Koffie, thee, melk, karnemelk en jus d’orange

BUFFET 2 | DELUXE      
Gelijk aan buffet 1, uitgebreid met: 
Mosterd, pommodori of goedgevulde groentesoep  
Luxe beleg: gerookte zalm, filet american en 
selderijsalade  
Pastor salade met gerookte kip 
 
Als afslutiing 
Kwark of ijs met vers fruit     

Uitbreidingen:
Dranken uit het Hollandse assortiment   
4 uurs arrangement (i.p.v. 3 uur)  
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HAPJES BUFFET      
4-uurs arrangement, inclusief:    

Koffie/thee met iets lekkers bij ontvangst
Alle dranken uit het hollandse assortiment
Koffie met een luxe bonbon als afsluiting
 
HAPJESASSORTIMENT  
Assortiment van 12 verschillende hapjes 
 
AMUSEHAPJE (keuze uit 3 amuses)  
Parmaham met meloen
Carpaccio van ossenhaas
Vitello tonato
Noorse garnalencocktail 
Parelhoenpaté  
Mozzeralla/tomaatspiesje met pesto    
 
SALADES (keuze uit 3 salades) 
Pastor
Twentsch rundvlees
Scharrelei     
Verwen je gezond
Caesar 
Fruit

VISGERECHTEN (keuze uit 3 vissoorten) 
Haringfilet
Gerookte Noorse zalm
Gerookte makreel met bruschetta kruiden
Gerookte forel 

VLEESGERECHTEN (keuze uit 3 vleessoorten) 
Gemarineerde spareribs
Kipsaté
Gehaktballetje in ketjapsaus
Rollade met gebakken ui en champignon 
Malse kipbraadstukjes 

Geserveerd met luxe broden, Hollandse 
frites, tapenades, koude sauzen, olijven en 

kruidenboter 
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HOLLANDS PLANKENCONCEPT  
4-uurs arrangement, inclusief:   
 
Koffie/thee met iets lekkers bij ontvangst
Alle dranken uit het Hollandse assortiment
Koffie met een luxe bonbon als afsluiting 
 
OP TAFEL (gehele avond aangevuld) 
Luxe brood met heksenkaas en olijven 
Gevulde eieren
Carpaccio in glas geserveerd
Droge worst
Fruitspies
Rollade
Kruidenkaas
Ham monchou
Soldaatjes
Fuet worstjes 
Paté met parelhoen en chutney  

AAN TAFEL GESERVEERD (keuze uit 4)
Van Dobben bitterballen 
Puntje beenham 
Broodje pulled pork 
Varkenshaassaté 
Mini hamburger 
Flammkuchen
Puntzakje frites met mayo 
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ITALIAANS PLANKENCONCEPT   
4-uurs arrangement, inclusief:
 
Koffie/thee met iets lekkers bij ontvangst
Alle dranken uit het Hollandse assortiment
Koffie met een luxe bonbon als afsluiting 
 
OP TAFEL (gehele avond aangevuld) 
Italiaans brood met pesto aioli en olijven
Oud Hollandse kaasblokjes
Italiaans gekruide kaasblokjes
Parmaham
Bresaola
Mortadella
Gemengde noten 
Gemarineerde olijven
Gemarineerde artisjokkenharten
Aceto balsamico uitjes
Gerookte zalm
Crostini’s
Carpaccio van ossenhaas 

AAN TAFEL GESERVEERD (keuze uit 4) 
Pommodori of kerrie/courgette soep 
Lintpasta met olijf, knoflook, tomaat en pesto
Huisgemaakte pizza slice
Tempura van garnalen 
Vitello tonato 
Spies met gemarineerde knoflook gamba’s  
Ossenhaaspuntjes in sesam/ketjapsaus 

DESSERT 
Huisgemaakte tiramisu in Z-glas



7

ZANDSTUVE CLASSIC     
4-uurs arrangement, inclusief:
 
Koffie/thee met iets lekkers bij ontvangst
Alle dranken uit het Hollandse assortiment
Koffie met een luxe bonbon als afsluiting 
 
RONDGESERVEERD 
We starten met een amuse soepje van het seizoen 
en plaatsen brood met kruidenboter op tafel 
 
AMUSES (keuze uit 3 soorten)
Parmaham met meloen
Carpaccio van ossenhaas
Vitello tonato
Noorse garnalencocktail met appel en pijnboompitjes 
Parelhoenpaté  
Caprese stick met pesto  
 
SALADES 
Pastor
Twentsche rundvlees
Scharrelei
Caesar salade met gerookte kip (of vega) 
Fruit 

VISGERECHTEN
Haringfilet
Gerookte Noorse zalm
Gerookte makreel met bruschetta kruiden

VLEESGERECHTEN
Kipbraadstukje
Gemarineerde spareribs
Varkenshaaspuntjes in een champignonroomsaus
Schnitzel

Geserveerd met luxe broden, Hollandse 
frites, tapenades, koude sauzen, olijven, 

kruidenboter en Bonne Femme garnituur.
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ZANDSTUVE 2.0     
4-uurs arrangement, inclusief:
 
Koffie/thee met iets lekkers bij ontvangst
Alle dranken uit het Hollandse assortiment
Koffie met een luxe bonbon als afsluiting 
  
RONDGESERVEERD 
We starten met een amuse soepje van het seizoen 
en plaatsen brood met kruidenboter op tafel 
 
AMUSES (keuze uit 4 soorten) 
Parmaham met meloen
Carpaccio met truffelmayonaise
Noorse garnalencocktail met appel en pijnboompitjes 
Vitello tonato 
Parelhoenpaté 
Caprese stick met pesto
 
SALADES
Pastor
Twentsche rundvlees
Scharrelei
Verwen je gezond
Caesar
Fruit

WARME GERECHTEN (keuze uit 3) 
Lasagne bolognese of lasagne van gegrilde groenten
Varkenshaaspuntjes in een champignonroomsaus
Kipbraadstukje
Gemarineerde spareribs 
Stoofpotje van het seizoen 
Gepocheerde zalm in Hollandaise saus

VAN DE GRILL (keuze uit 2) 
Biefstuk van ossenhaas 
Zalm met dille in aluminiumfolie 
Varkenshaasspies 
Kippendijspies 
Scampi spies

Geserveerd met luxe broden, Hollandse 
frites, tapenades, koude sauzen, olijven, 

kruidenboter en Bonne Femme garnituur.

KOUDE VISGERECHTEN  
Haringfilet  
Gerookte Noorse zalm 
Gerookte makreel 
Forelfilet
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BBQ ARRANGEMENT     
4-uurs arrangement, inclusief:
 
Koffie/thee met iets lekkers bij ontvangst
Alle dranken uit het Hollandse assortiment
Koffie met een luxe bonbon als afsluiting 
 
SALADES 
Caesar met gerookte kip
Twentsche rundvlees
Pastor
Fruit
Verwen je gezond
Pommodori tomaat met rode ui en pesto

VAN DE GRILL (keuze uit 6 vlees of visgerechten)
Varkenshaassaté  
Runderburger 
Trio van vis  
Portobello met kruidenboter
Grillworst
Kippendij
Zalm met dille in aluminiumfolie
Gekruid speklapje
Gemarineerde scampi’s  
 
GARNITUREN
Stokbrood met kruidenboter, tapenade en olijven  
Hollandse frites met mayo 
Bijpassende koude en warme sauzen 
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ITALIAANS BUFFET     
4-uurs arrangement, inclusief:  
 
Koffie/thee met iets lekkers bij ontvangst 
Alle dranken uit het Hollandse assortiment
Koffie met een luxe bonbon als afsluiting  

AMUSES 
Parmaham met meloen
Vitello tonato
Garnalencocktail 
 
CHARCUTERIE 
Mortadella 
Carpaccio van ossenhaas
Bresaola
Spinata Romana
Coppa di Parma 
Bruschetta met zalm 

SALADES (keuze uit 3) 
Pasta met kip/pesto of tonijn 
Pastor 
Ceasarsalade met kip (of vega) 
Fruitsalade 
Salade Caprese  

KOUDE GERECHTEN 
Bruschetta zalm 
Bruschetta tomaat/mozzarella 
Italiaanse gegrilde groenten 
 
WARME GERECHTEN
Zalm lasagne met courgette of lasagne bolognese
Kalfssukade met aubergine en tomaat
Lintpasta met kip, olijven en pesto
Huisgemaakte pizza's  
 
DESSERT 
Tiramisu of limoncello panna cotta

Geserveerd met luxe Italiaanse broden, fri-
tes van zoete aardappel, tapenades, koude 

sauzen, olijven en kruidenboter 
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ZOETE AFSLUITINGEN 
 
DESSERTBUFFET     
Ter aanvulling op ieder arrangement 
  
IJs - Vanille, aardbei en seizoensijs  
 
Taart -  Tiramisu met lange vingers  
 
Warme gerechten - Flensjes met sinaasappelsaus en  
warme kersen met slagroom
 
Glaasjes  - Citroenmousse - Bavarois met aardbei  
en advocaat 
 
CAKEPOPS      
 
GRAND DESSERT     
3 componenten - verschillende bereidingen 
en smaken 
 
SCROPINO      
 
WECKPOTJE      
Sorbetijs met slagroom en vers fruit 
 
Z-GLAS       
Tiramisu met lange vingers 
Perzik roomkwark  
Limoncello Panna Cotta
Hangop met vers fruit
 
ITALIAANSE IJSAUTO (vanaf 25 personen)   
Keuze uit 5 verschillende smaken ijs 
 
(BRUIDS)IJSTAART (vanaf 20 personen)   
Naar eigen smaak in te vullen    
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RECEPTIE ARRANGEMENTEN (tot 19:00 uur) 
 
Onderstaande arrangementen zijn mogelijk vanaf          
25 personen. Prijzen voor kinderen tot 12 jaar voor  
de helft van het bedrag.

2 UURS ARRANGEMENT              
Ontvangst met 1 keer koffie of thee met petit four.
Aansluitend drankjes serveren/afhalen uit binnenlands  
assortiment.
We serveren 4 keer een hapje (nader te bepalen).
Zoutjes en nootjes op tafel.

2,5 UURS ARRANGEMENT                             
Ontvangst met 1 keer koffie of thee met petit four.
Aansluitend drankjes serveren/afhalen uit binnenlands 
assortiment.
We serveren 5 keer een hapje (nader te bepalen).
Zoutjes en nootjes op tafel.

3 UURS ARRANGEMENT                                 
Ontvangst met koffie of thee en petit four.
Aansluitend drankjes serveren/afhalen uit  
binnenlands assortiment.
We serveren 6 keer een hapje (nader te bepalen).
We serveren een snack naar keuze tegen het einde. 
Broodsticks met dip op tafel.

UITBREIDINGEN               
Dranken uit het buitenlandse assortiment (p.p.p.u)            
Ontvangst met prosecco i.p.v. koffie             
Extra koud of warm hapje               
Snack na afloop                 
Gesorteerd gebak                 
Avondreceptie vanaf 19:00 uur                
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BRUILOFT/FEEST ARRANGEMENT     
   
4 UURS ARRANGEMENT          
Koffie/thee met iets lekkers bij ontvangst. 
Aansluitend drankjes serveren/afhalen uit het  
binnenlands assortiment. 
We serveren 6 keer een hapje (nader te bepalen). 
We serveren een snack naar keuze tegen het einde.
Broodsticks met dips op tafel. 

UITBREIDINGEN  
Dranken uit het buitenlands assortiment (p.p.p.u)          
Ontvangst met prosecco i.p.v. koffie           
Extra hapje koud of warm             
Uitbreiding tijdsduur per 1/2 uur            
Bruidstaart                                                                                   

Bent u op zoek naar een originele bruidstaart? 
Of wilt u iemand feliciteren, succeswensen, 
bedanken, de geboorte van uw (klein)kind 
vieren, medewerkers een blijk van waardering 
geven, trakteren tijdens een verjaardag of een 
onderscheidend relatiegeschenk geven? Wij 
zorgen voor een ultieme smaakbeleving en 
maken voor ieder moment een originele taart! 
 
meer informatie: www.origineletaarten.nl 

ORIGINELE TAARTEN
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Over smaak valt natuurlijk niet te twisten. Wilt u een arrangement 
wijzigen of uitbreiden? Dat kan natuurlijk! Hieronder vindt u een 
overzicht met gerechten ter vervanging of aanvulling.

AMUSES         2 
Bruschetta met tomaat, rode ui, tapenade en zalm 
Carpaccio van ossenhaas  
Garnalencocktail 
Parelhoenpaté 
Parmaham met meloen 
Caprese stick met pesto
Vitello tonato 

SALADES     2 
Ceasar met gerookte kip 
Fruit
Olijf, rode ui en geitenkaasblokjes 
Pasta penne met tonijn
Pasta penne rauwkoststijl met tomaat 
Scharrelei 
Verwen je gezond 
Zalm  
 
KOUDE VOORGERECHTEN   3 
Carpaccio van ossenhaas 
Gerookte paling 
Gerookte zalm 
Hollandse garnalen 
Parmaham met meloen 
Vitello tonato 
 
HOOFDGERECHTEN - VEGETARISCH  2
Gevulde paprika met wilde rijst en paddenstoelen 
Lasagne van gegrilde groenten
Portobello met kruidenboter

HOOFDGERECHTEN - VIS   3 
Coquilles Saint-Jacques 
Lasagne van zalm 
Scampi spies 
Visspies  
Zalm met dille in aluminiumfolie van de grill
 
HOOFDGERECHTEN - VLEES 
Gehaktbal in ketjapsaus    2 
Gekruid speklapje    2 
Kalfssucade     3 
Karbonade zonder been    2 
Kipbraadstukje     2
Lasagne bolognese    3
Lintpasta met pesto en kip    2 
Rollade      2
Runderburger     2 
Rundersucade     3 
Schnitzel     2
Spareribs     2
Shaslick      3 
Spies van kippendij    3
Varkenshaaspuntjes in saus   3 
Varkenshaassaté     3 

SEIZOENSGERECHTEN 
Ieder seizoen zorgt de chef weer voor de lekkerste  
seizoensgerechten. Informeer gerust naar de  
mogelijkheden. 
 
- Uiteraard houden we rekening met dieetwensen en  
allergieën. Samen bespreken we graag eventuele  
alternatieve gerechten met u.  
- Prijzen zijn op basis van uitbreiding. Wilt u een gerecht 
uit het oorspronkelijk buffet vervangen door één van de 
bovenstaande gerechten? Dan geldt soms een meerprijs. 
 

GERECHTEN TER VERVANGING OF UITBREIDING
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Dennenweg 11
7683 RS Den Ham
0546-671650

mooie momenten zin voor altijd


