


FEESTAVOND / BAR ARRANGEMENT
20:00 tot 01:00 uur                      p.p. € 32,50

Hee� u iets te vieren en wilt u een gezellig en swingend feest organiseren? Wij beschikken over een zaal voor 
150 personen, een gezellige bar met zitjes tot 40 personen en een terras voor 250 personen. Zonder zorgen en 
gedoe kunt u genieten van een heerlijke avond. Speciaal voor onze gasten hebben wij een basis arrangement 
samengesteld dat verder nog naar wens is in te vullen of uit te breiden. U betaald geen zaalhuur of andere kosten. 

~ Keuze uit koffie/thee met een ’zoeg bordje’ of een welkomstcocktail
~ Onbeperkt drankjes (m.u.v. sterke drank)
~ Vijf lekkere koude en warme hapjes jdens de gehele avond 
~ Harg tafelgarnituur van zoutjes en nootjes 
~ Een Brabants worstenbroodje of ...
   ... puntzakje friet met mayonaise als ’late-night-snack’
~ Gras parkeren voor u en uw gasten

Bovenstaand arrangement is naar wens uit te breiden met: 
~ Sterke dranken & cocktails (nacalculae)       
~ Sterke dranken & cocktails op basis van a�oop 
~ van bovenstaand arrangement             
~ Gebak, diverse keuzes (i.p.v. zoegheden)           
~ Bijvoorbeeld; huisgemaakt appelpotje of taart
~ Huisgemaakt kopje soep in glas geserveerd      
   
I.p.v. de hapjes en late-night-snack (22:00-24:00 uur):
~ Late-night-BBQ: 3x vlees, sauzen, sla en brood
~   Late-night-Pizza: á la minute gemaakt    
    
Hee� u andere wensen, laat het ons weten en wij maken een passend 
arrangement. U zult versteld staan van de mogelijkheden.
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Samen met vrienden of familie genieten van een heerlijk verblijf aan 
de mooiste waterplas van Gelderland! De vele mogelijkheden voor 
een feest of bijeenkomst, klein of groot, zakelijk of privé, staan garant 
voor een dagje uit aan het water en in de bossen.

Deze brochure gee� u een indruk en suggeses voor de invulling van 

BRUISEND HART OP DE GROENE HEUVELS

Deze brochure gee� u een indruk en suggeses voor de invulling van uw dag of 
avond. Van een feestarrangement, een barbecue, Gelderse hapjes, een heus 
speenvarken aan het spit tot een trouwfesval, het is allemaal mogelijk bij Het 
Buitenhuis. Ook zijn er veel mogelijkheden als u vegetarische wensen hee�. 

Wij beschikken over een paviljoen met gezellige bar, een terras, verwarmd en af 
te sluiten met grote raamparjen zodat er aljd uitzicht op het water blij�, 
diverse vlonders op het water en een campingplein met podium en bar. Allemaal 
gelegen direct aan het water. Door het combineren van onze faciliteiten is het 
mogelijk om uw feest te organiseren voor 10 tot 500 personen.

Het Buitenhuis is een officiële trouwlocae voor de gemeente Beuningen en 
parkeren is gras voor alle gasten.

De boten en waterfietsen zijn gras te gebruiken jdens uw evenement en 
indien gewenst zorgen we voor een animaeteam, zodat de ’kids’ het ook naar 
hun zin hebben.

Voor al uw vragen kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen. Wij maken 
graag een passend arrangement voor u en uw gasten.

P.s.: denk ook eens aan ’Het Buitenhuis Winterjd’  (pagina 12-15).

 44,50



De barbecue bestaat uit o.a. de volgende gerechten:

~ Vleesschalen met saté, shaslicks, piccolo's, hamburgers, worstjes, kippen-   
~ poten, rundersteaks, souvlaki's, varkensfiletlapjes enzovoort
~ Drie maal vis; gamba’s op spies, witvis en mootje zalm
~ We gaan uit van 500 gram vlees/vis per persoon
~ Diverse rauwkost salades 
~ Fruit op schaal: ananas, rode peren, perziken etc.
~ Huisgemaakte satésaus 
~ Diverse koude, huisgemaakte sauzen
~ Kruidenboter, pesto-waldkornbrood, stokbrood, pomodoro brood
~   Diverse samengestelde salades o.a.: vleessalade, scharreleisalade, 
   kipsalade en aardappelsalade

Bij de barbecue staan onze koks voor u klaar, die u helpen met het bereiden 
van uw vlees. De schalen zullen voldoende bijgevuld worden, zodat u en uw 
gasten niets tekort komen. 

Indien gewenst kunnen we ook live muziek of een DJ verzorgen. We maken 
hiervoor graag een offerte al naar gelang uw voorkeuren.

Na het eten bieden wij uw gasten een keuze aan uit ons OLA ijs-assorment 
zoals Magnum, Ben & Jerry, waterijsje enzovoort. 

Nevenstaande all-in prijs is inclusief de barbecue zoals hierboven 
beschreven, alle drankjes (exclusief sterke drank) en een keuze uit ons ijs-
assorment.  Dit is op basis van vier uur per reservering.

Het Barbecue arrangement is naar wens uit te breiden met:
~ Sterke dranken & cocktails (nacalculae)  per glas v.a.  €   3,75 
~ Een puntzak frietjes met mayonaise          toeslag p.p.   €   1,75 
~ Welkomstcocktail bij ontvangst                  per glas         €   3,75 
~ Bi�ergarnituur (drie stuks p.p.)                       p.p.               €   2,75
~ Het arrangement verlengen met een uur p.p.  €   6,50

Hee� u andere wensen? Wij vertellen u graag meer over de uitgebreide 
mogelijkheden voor een passend arrangement. 



We serveren een glaasje huisgemaakte tomatensoep vooraf. 
Vervolgens presenteren wij de volgende gerechten:

~ Diverse broodsoorten o.a. waldkorn, stokbrood, 
~ olij�rood en andere    
~ Drie soorten tapenades    
~ Diverse rauwkostsalades
~ Franse kazen    
~ Patés    
~ Serranoham    
~ Gerookte worstsoorten    
~ Olijven met fetakaas    
~ Warme geitenkaashapjes
~ Pige gehaktballetjes in tomatensaus    
~ Saté met pindasaus    
~ Visragout met o.a. zalm, mosselen en inktvisringen
~ Aardbeien, meloenparten etc.
 
Dit buffet serveren we vanaf en personen. 
Alleen op reservering.

Indien u het Gelders Hapjes Buffet wilt combineren met 
onbeperkt drankjes (excl. sterke drank) voor vier uur, 
kunnen wij u dit aanbieden voor € 41,50 p.p.

Lekker en gezellig voor in de middag of vroege avond met Gelderse specialiteiten

HET GELDERS HAPJES BUFFET
                                         vanaf p.p. € 27,50

TUSSEN MAAS EN WAAL BUFFET
                                         vanaf p.p. € 35,00

Koude gerechten:
~ Diverse soorten rauwkost salades
~ Bourgondische vleessalade    
~ Aardappelsalade    
~ Diverse broodsalades zoals kipsalade, scharreleisalade 
~ en brunchsalade    
~ Ham met asperges    
~ Diverse broodsoorten zoals stokbroden, waldkorn brood,
~ plukbrood en Italiaans kruidenbrood    
~ Fruitsoorten zoals ananasschijven, rode peren, abrikozen
~ en perziken
~ Verse zalm, crabchunks en garnalen met passende sauzen

Sauzen:    
~ Knoflooksaus    
~ Cocktailsaus    
~ Zigeunersaus    

Warme gerechten: 
~ Beenham met champignonsaus    
~ Gebraden fricandeau in grand veneursaus
~ Kip in satésaus    
~ Boeren gehaktballetjes met zigeunersausje 

Dit buffet serveren we vanaf 25 personen. Indien u wilt 
combineren met onbeperkt drankjes (exclusief sterke drank) 
voor vier uur, kunnen wij u dit aanbieden voor € 47,50 p.p.

Heerlijk genieten met lokale specialiteiten

Smeersels:
~ Kruiden- en roomboter    
~ Tapenades & pesto
 



I TA L I A A N S E  P R O E V E R I J
                                                vanaf p.p. € 26,50

Wat is er heerlijker dan u even in Italië te wanen met de lekkerste 
gerechten, op ons ’la vita e bella’ terras aan het water! 

~ Verse, heerlijk ruikende, gebakken broodsoorten uit 
   onze eigen oven
~ Olijfolie, pesto, tapenades
~ Verschillende heerlijke salades
~ Vier soorten pizza, ook vegetarisch, in punten geserveerd.
~ Kinderpizza, uw kids mogen mee helpen bakken
~ Lasagna op het terras uit de oven

De Italiaanse Proeverij bieden wij u aan voor € 26,50 p.p. en inclu-
sief alle drankjes € 41,50 (exclusief sterke drank, maximaal vier 
uur). Verlengen met een uur voor € 6,50 p.p.

Reserveren vanaf en personen. Hee� u andere wensen, laat het 
ons weten en wij maken een passend arrangement, ook mogelijk 
in combinae met een feestavond, als een 'late-night-pizza’.

Een gezellige en aceve beleving op ons terras aan het 
water. Het hele jaar door, óók in het voor- en na-seizoen, 
kunt u genieten van Italiaanse gerechten die we bereiden 
in onze, houtgestookte, pizza oven. 

Een combinae van eerdergenoemde mogelijkheden, waarbij u kunt proeven en genieten van 
alle lekkernijen van onze BBQ, Italiaanse proeverij, wok en buffetgerechten.

Verspreidt over de terrassen van Het Buitenhuis, a�ankelijk van de weersomstandigheden, 
aan en op het water maken u en uw gasten kennis met het ’goede Buitenhuis leven’. Voor ieder 
wat wils en aljd lekker en gezellig. Graag kijken we, samen met u, naar de wensen en 
mogelijkheden. 

Het stree�ood fesval van vier uur bieden wij aan inclusief drankjes (geen sterke drank).             

Het beste van verschillende werelden

Een heel gegrild speenvarken aan het spit, met diverse passende:
~ Salades     ~ Sauzen     ~ Tapenades     ~ Broodsoorten     enzovoort.

Onze kok zal het speenvarken op een professionele wijze snijden en poroneren van de grill. 
Een echte, lekkere eyecatcher!

Een speenvarken is te bestellen vanaf 50 personen, maar ook mooi te combineren met een 
barbecue of ander arrangement. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Het speenvarken arrangement (vier uur) bieden wij aan inclusief drankjes (geen sterke drank).   

Een klassieker in een nieuw jasje

SPEENVARKEN ARRANGEMENT                                            p.p. € 45,00

STREET FOOD FESTIVAL                                                                  p.p. € 55,00



Het Buitenhuis is dé locae voor het vieren van jullie bruilo�, 
maar dan in de sjl van een ééndaags of meerdaags 
evenement; Fesval Style! 

Door de geweldige ligging, direct aan het water, met een 
overdekt en verwarmd terras, een gezellig paviljoen, een 
aanlegsteiger en vlonders op het water, een 'campingplein' 
met vuurplaats en overnachngsmogelijkheden met Pods, 
Pipowagens en Buitenhuisjes en legio mogelijkheden om jullie 
gasten te verwennen, is bijna alles mogelijk! 

Graag maken we, samen met jullie, een passend plan.      

Het Buitenhuis Feestplein

We kunnen jullie feest ook verzorgen op ons Feestplein, dat 
geheel buiten is en in Fesval sjl is aangekleed, met dans- 
vloer en podium, geschikt voor 200-300 personen. Bij slecht 
weer verplaatsen we het feest naar ons terras en vlonders. 
Die mogelijkheid houden we aljd open, dus er is maximaal 
een feest per dag. De keuze voor de locae, kunnen we tot 
vier dagen van te voren bepalen.

Kijk op www.paviljoenbuitenhuis.nl voor meer informae. 



HET BUITENHUIS WINTERTIJD

Ook van 

november 

tot en met 

april is het 

genieten bij 

Het Buitenhuis

VIER SEIZOENEN FEEST OP DE MOOISTE LOCATIE VAN GELDERLAND

Als je denkt aan Paviljoen Het Buitenhuis en feesten, dan denk je in eerste instane aan mooi weer en 

heerlijk buiten op de terrassen, het water of het campingplein met veel gasten je feest vieren. Lekker 

genieten in de zon, van lekker eten en drinken en iedereen, jong en oud hee� plezier. Maar...

Het Buitenhuis is meer dan alleen feesten in de lente en de zomer. Want ook in de winterse maanden is het 

goed toeven bij Het Buitenhuis. En zeker als je ziet dat er de laatste jaren ook in de maanden van november 

tot en met april hele mooie periodes zijn geweest, is een feest, borrel, verjaardag, jubileum of welke andere 

gelegenheid dan ook die vraagt om gevierd te worden, bij Het Buitenhuis helemaal op zijn plaats. Zowel 

binnen als buiten zijn er mogelijkheden te over. Ons grote terras kan voorzien worden van grote 

raamparjen en hee� verwarming. Dat, gecombineerd met sfeervolle verlichng, een barbecue of een 

Italiaanse proeverij, maakt ieder feest tot een beleving aan het water, die menigeen nog lang zal 

herinneren.

Kortom, Het Buitenhuis Winterjd... voor ieder feest de juiste beleving, vier seizoenen lang!

Om het voor jullie nóg aantrekkelijker te maken om tussen november en april jullie feest bij ons te vieren, 

hebben wij een aantal speciale opes, als toevoeging op jullie feest. Helemaal gras! Zo heb je nog meer 

keuze en kunnen jullie gasten, en jullie zelf natuurlijk, nog meer verwend worden.

Op de volgende pagina’s zien jullie welke mogelijkheden Het Buitenhuis biedt voor de, over het algemeen 

wat koudere, maar zeker niet minder gezellige, winterjd. 



KIES UIT DEZE VIJF OPTIES OM JULLIE FEEST COMPLEET TE MAKEN

LATE NIGHT

BBQ
MUZIEK

DJ
ESPRESSO

ILLY

MUZIEK  EN  LICHT

Wij zorgen voor een DJ met muziek 
en licht als aankleding van jullie 
avond. A�ankelijk van de wensen 
met betrekking tot muzieksjl 
zoeken wij naar een passende 
muziekbeleving zodat jullie feest 
swingend van start gaat en de 
dansvloer tot in de late uurtjes 
bezet blij�.

LATE -NIGHT -BARBECUE

Een lekkere aanvulling op jullie 
feestavond: tussen 22:00 en 24:00 
uur verzorgen we een barbecue op 
ons terras met drie lekkere vlees-
gerechten,  sauzen en brood.

Deze ope kun je toevoegen aan 
bijvoorbeeld het feestarrange-
ment. De hapjes en late-night-
snack vervallen dan.

ILLY  ESPRESSO  MACHINE

illy Francis Francis Espresso-
machine X1 MIE Iperespresso.

Geniet na jullie feest thuis van 
heerlijke koffie, espresso of cap-
puccino uit deze illy machine, die 
werkt met capsules. Die er, naast 
de lekkerste koffie, ook voor zor-
gen dat de machine schoner blij�,  
dus makkelijk in onderhoud.

Met betrekking tot de espresso machine geldt: indien niet voorradig wordt een vergelijkbare koffie machine geleverd.

20%
KORTING

25%
KORTING

LATE NIGHT

PIZZA

HET BUITENHUIS WINTERTIJD

LATE -NIGHT- PIZZA

Pizza’s á la minute gemaakt op 
onze houtgestookte pizza oven op 
het terras. Heerlijke verse pizza’s 
met keuze uit diverse toppings. 
Voor een warme Italiaanse sfeer.

Deze ope kun je bijvoorbeeld 
toevoegen aan het feestarran-
gement. De hapjes en late-night-
snack komen dan te vervallen.

20%  KORTING

Krijg 20% korng op de totaalprijs 
van jullie feestelijke belevenis bij 
Paviljoen Het Buitenhuis.

De korng is toepasbaar op de 
totale factuur van dranken en eten, 
uitgezonderd eventuele bijkomen-
de kosten zoals huur, overnach-
ngen, muziek enzovoort.

Vraag naar de voorwaarden jdens jullie afspraak met Het Buitenhuis

20%
KORTING

25%
KORTING

LATE NIGHT

PIZZA

HET BUITENHUIS WINTERTIJD

LATE -NIGHT- PIZZA

Pizza’s á la minute gemaakt op 
onze houtgestookte pizza oven op 
het terras. Heerlijke verse pizza’s 
met keuze uit diverse toppings. 
Voor een warme Italiaanse sfeer.

Deze ope kun je bijvoorbeeld 
toevoegen aan het feestarran-
gement. De hapjes en late-night-
snack komen dan te vervallen.

20%  KORTING

Krijg 20% korng op de totaalprijs 
van jullie feestelijke belevenis bij 
Paviljoen Het Buitenhuis.

De korng is toepasbaar op de 
totale factuur van dranken en eten, 
uitgezonderd eventuele bijkomen-
de kosten zoals huur, overnach-
ngen, muziek enzovoort.

Vraag naar de voorwaarden jdens jullie afspraak met Het Buitenhuis



GRAAG TOT ZIENS BIJ
PAVILJOEN HET BUITENHUIS

Ficarystraat 9, 6644 KR  Ewijk, T 06 20055867
www.paviljoenbuitenhuis.nl, info@paviljoenbuitenhuis.nl

De perfecte afsluing; een half uur voor het einde van jullie feest ontsteken wij het kampvuur bij het feestplein. Hier kunnen 
jullie, samen met jullie gasten, napraten, mijmeren, verhalen vertellen of gewoon relaxen bij het warme vuur. Of nog een borrel 
drinken, die jullie zelf kunnen verzorgen, voordat jullie heerlijke dag ten einde komt en de gasten weer naar huis gaan of blijven 
slapen. ’s Morgens kunnen jullie in de buitenkeuken op het campingplein zelf het ontbijt maken en verder nagenieten. Indien 
gewenst kunnen wij een lekker ontbijt verzorgen voor de ’overnachters’. Wij vertellen jullie graag meer over de mogelijkheden.

Feesten, 

genieten,  

overnachten

en herinneren.


