
 

 

Catering Boerderij Zonneveld 

Alle gerechten worden vers voor u gemaakt met zoveel mogelijk streekproducten.  
 
Ontbijt € 9,50 p.p 
De ontbijtbox is gevuld met heerlijke streekproducten. Een box vol met boerderij zuivelproducten, 

brood van de warme bakker, fruit en sap van de telers uit de buurt, koffie en thee, broodbeleg en 

natuurlijk eieren van onze eigen kippen. Je maakt hiermee zelf een stevig boerenontbijt.  

 
Lunchbuffet Zonneveld € 14,50 p.p. 
Drank: karnemelk, melk, sap uit de regio 

Soep (tomatensoep of groentesoep met omeletreepjes) met boerenbrood 

Quiche, hartige taart met spek en prei 

Ceaser salade met kip of tonijn 

Seizoensfruit uit de regio 

 
Lunchbuffet Zonneveld extra € 16,50 p.p. 
Drank: karnemelk, melk, sap uit de regio 

Soep (tomatensoep of groentesoep met omeletreepjes) met boerenbrood 

Bacon-ei muffin 

Quiche, hartige taart met zalm en diverse groente 

Ceaser salade met kip of tonijn 

Seizoensfruit uit de regio 

 
Lunchbuffet Zonneveld speciaal € 17,50 p.p. 
Drank: karnemelk, melk, sap uit de regio 

Soep (tomatensoep of groentesoep met omeletreepjes) met boerenbrood 

Sushi, gevarieerd aanbod met vis, kip en vegetarische mogelijkheden 

Seizoensfruit uit de regio 

 

4-uurtje, in combinatie met lunch en/of sushi arrangement  

Vers  gemaakte Smoothies met seizoensgebonden ingrediënten € 4,00 p.p. 

Boerenyoghurt met noten € 2,50 p.p. 

 

 

 
 



 
 
 
Koffie/thee  arrangement € 5,50 p.p.p.d. 
U maakt onbeperkt gebruik van diverse soorten thee en  de professionele Nespresso koffieautomaat. 

Diverse variëteiten van Nespresso zijn aanwezig.  

Huisgemaakt appelplaatkoek 

Mineraalwater, naturel en sprankelend (beperkt) 

Koffie/thee  €1,50  

U kunt gebruik maken van diverse soorten thee en  de professionele Nespresso koffieautomaat. 

Diverse variëteiten van Nespresso zijn aanwezig. U betaalt per afgenomen kopje koffie of thee. 

Dinerbuffet  €22,50 p.p. Keuze uit: 
Lasagne met salade 

Stamppot , diverse soorten 

Pasta met vlees, vis en salade 

Nasi met saté  

Sushi arrangement 
Een heerlijke variatie verse sushi, een mix met zalm, tonijn, tempura garnaal, krab, kip en 

vegetarische sushi. Compleet met sojasaus, wasabi en stokjes. Eventueel in combinatie met soep. 

56 stuks voor € 69,50 

96 stuks voor € 115,00 

Soep in combinatie met sushi (oosterse tomaten- of groentesoep met omeletreepjes)  € 4.50 p.p.  

 
Drank 
Mineraalwater (fles 1 liter)  naturel of sprankelend  €2,50 
Appelsap (fles 1 liter) gemaakt van appelen uit de regio € 2,50 
Appeltap (5 liter) Troebele appelsap gemaakt van appelen uit de regio € 12,50 
Wijn,  Fontanet Pays d”Oc Les Terrasses wit/rosé/rood  €12,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle prijzen zijn exclusief BTW. De lunch en 4-uurtje prijzen zijn op basis van 10 personen. Bij minder dan 10 
personen wordt er een toeslag van € 2,00 p.p. berekend.  
De minimale afname voor het ontbijt, lunch en diner is 6 personen. 

Wil je gebruik maken van één van de arrangementen van Boerderij Zonneveld, graag bij het reserveren van 

de accommodatie doorgeven, dan kunnen we laten weten of we aan jullie verzoek kunnen voldoen. 


