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Feest op Camping de Watermolen
wel·kom (het ~)
1. begroeting, onthaal => ontvangst
2. gelegen komend, zeeg gewenst => welgekomen

Welkom op Camping de Watermolen,
Hartelijk dank voor uw interesse in onze mooie camping voor uw feest, partij of
bijeenkomst.
Onze bistro is ideaal voor een familiefeest- of dag, verjaardag, receptie of
bruiloftfeest en dit is de reden dat wij u deze informatie voor een feest presenteren.
Het is een ideale locatie voor mensen die van een gezellige omgeving houden en
ook voor kinderen is het fijn dat zij niet per se binnen hoeven te blijven. De camping
ligt op een locatie waar kinderen heerlijk buiten kunnen spelen in de speeltuin, in het
bos of bij het water.
Leest u deze informatie rustig door en wanneer u nog vragen heeft, laat het ons
gerust weten.
We kunnen er samen een succes van maken!
André Ruijtenberg en Ramona Mulder

Camping de Watermolen
Tel: 0594-659144
Website: www.campingdewatermolen.nl
Mail: info@campingdewatermolen.nl
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hap·je (het; ~s)
1. klein gerecht: een ~ gaan eten
2. hartigheidje: een ~ en een drankje
Heeft u iets te vieren, bijvoorbeeld een verjaardag, familiedag of een huwelijk, op Camping
de Watermolen kunt u uw feest op een unieke wijze vieren, in de gezellige bistro.
Voor meer informatie maken wij graag een afspraak met u.
Eenvoud is de sleutel tot succes

Dat gaat er in als koek

· Portie jonge kaas met mosterd €3,90
· Portie worst met mosterd €3,90
· Portie borrelnootjes/kaaskoekjes €2,00
· Portie tortillachips en dip €2,95
· Portie knoflookolijven €3,70

· Receptiegebak (Petit fours) per gebakje €2,40
· Appeltaart €2,65
· Zoete taarten in allerlei smaken per punt €3,10
· Cake /krakelingen €1,60
· Oranjekoek €2,10

Voor iets warm lopen
Warme snack (rond bijv. 23.00 uur)

Heet onder de voeten
Warme bittergarnituur –
4 warme hapjes per persoon
bijvoorbeeld:

· Warme beenham in Groninger mosterdsaus
· Varkenshaas saté in heerlijke pindasaus
· Diverse soorten broden
Prijs per persoon €11,25

· Mini nasi schijf
· Kipnuggets
· Krokante Kipfingers
· Mini kaassoufflés
· Pittige partyballetjes
Prijs per persoon € 3,40

Een vrolijke sound met een sportieve tint!
· Jukebox per dag €20,00
· Fiets per dag €7,00

Over smaak valt niet te twisten
Luxe hapjes 4 verschillende hapjes per schaal van 50 hapjes, keuze uit o.a.:
· canapé met roomkaas en zalm
· canapé met brie en pijnboompitjes
· dadels gevuld met roomkaas en bacon
· kaashapjes met garnituurvariatie
· komkommerschijfjes met zalm
· gegarneerde Hollandse haring op roggebrood
· Italiaanse spiesjes met mozzarella, basilicum en tomaat
· huevo releno de atún: half eitje gevuld met tonijnmayonaise
· rollo de serrano: rolletjes rauwe ham, rucola, pijnboompitten
en dressing
· pinchito met olijven, chorizo en serranoham
· tostada: Italiaans stokbroodje
· van Dobben bitterbal
· diverse soorten worst
Prijs per schaal €59,75

Borrels
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bor·rel (de; ~ s)
1. glaasje sterke drank
2. receptie, informele bijeenkomst
Voor feesten heeft Camping de Watermolen een aantal all-in arrangementen voor u
bedacht. Bij de drankarrangementen plaatsen wij afhankelijk van het aantal gasten één of
een aantal drankpunten. Hier serveren wij aan uw gasten een lekker drankje. Maar natuurlijk
is het ook mogelijk om bediening te krijgen aan uw tafel.

Dat scheelt een slok op een borrel
Drankarrangement
· Drankenarrangement per uur €6,30
· Drankenarrangement per 4 uur €21,00
daarna verlenging €2,65 per half uur

Geen half werk leveren
Receptiearrangement – 1,5 uur
· Koffie/theebuffet met gebak assortiment
· Onbeperkt drinken
· 2 hapjes
· Zoutjes en pinda’s op tafel
Prijs per persoon €15,25

Een gokje wagen
Drankjes op basis van nacalculatie

Iemand aan de dans helpen
Feestarrangement – 4 uur
· 2x koffie met gebak assortiment
· Onbeperkt drinken
· 4 hapjes naar keuze
· Pinda's op tafel

· koffie/thee €2,20
· Frisdrank va. €2,10
· Bier va. €2,70
· Speciaal bier va. €3,15
· Wijn va. €3,75
· Binnenlands gedistilleerd va. €2,65
· Buitenlands gedistilleerd va. € 3,75

Prijs per persoon €26,80

Een borrel is een zeet waard
Borrelmiddag – ca. 4 uur

Verandering van spijs doet eten
Borrelavond
· Koffie-/thee buffet met cake
· 3 drankjes naar keuze
· 2 hapjes naar keuze
· 2 x bittergarnituur
· Saladebuffet van
zelfgemaakte salade,
stokbrood en verse
kruidenboter
Prijs per persoon €22,60

· Koffie-/theebuffet met appeltaart
· 2 drankjes naar keuze
· Zoutjes en pinda’s op tafel
Prijs per persoon €10,25

Een kringetje drinken
Voor 1 uur
· Koffie/theetafel €4,10
· Koffie/theetafel met appelgebak €6,75
· Koffie/theetafel met zoetgebak €7,05
· Koffie/theetafel met oranjekoek €6,05
· Koffie/theetafel met Petit fours €6,30
Bovenstaande prijzen zijn per persoon

Sommige gasten zijn zeer goed in het bakken van taarten en willen graag hun eigen taart
meenemen. Natuurlijk is dat mogelijk. Hiervoor wordt er €1,75 pp berekend.
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buf·fet (het ~, ~ten) *** vanaf 20 personen
1 meubelstuk waarin men tafelgoed en -zilver opbergt => dressoir
2 tapkast met toonbank => bar
Bij onze mooie buffetten presenteren wij een diversiteit aan heerlijkheden, voor ieder wat wils;
We bieden zowel koude en warme buffetten aan. Mocht u toch iets anders willen, kunnen wij
met u samen een ander heerlijk buffet samen te stellen.
Dat is een druif uit zijn mond
Grieks Buffet
Arni m Giovestsi
Lamsstoofpotje met rozemarijn, knoflook en venkel in
eigen jus met Ouzo
Moussaka
Ovenschotel van pijnboompitten, aardappel,
aubergine en tomaat met een bechamelsaus
Souvlaki
Spies van gegrilde kippendij en knoflook geserveerd
met een vijgenchutney
Kofte
Groentespiesjes met zoetzure gerookte paprikasaus
Domata saláta me féta
Gepelde tomaatjes gemarineerd in citroensap en
olijfolie met fetakaas
Saláta mepsité’s piperié’s
Geroosterde paprika met zwarte olijven en veldsla
Gamberi
Gemarineerde gebakken gamba's met komkommer
in het zuur
Melitzána
Ingemaakte aubergine met verse basilicum en
zoete ui
Tzatziki
Komkommerdip met knoflook geserveerd met
brood
Eliótsomo
brood met olijven

Zo oud als de weg naar Rome
Italiaans Buffet
Stufato di manzo alla Toscane
Stoofschotel van rundvlees met een garnituur van
geroosterde groente
Lasagne al forno
Lasagne van tomaten en venkel met parmezaanse kaas en
ricotta
Verdure alla Veneziana
Diverse geroosterde groente van het seizoen geserveerd
met ‘risotto’
Polpetta alla Roma
Gehaktballetjes met tomaten-ansjovissaus
Frittata
Omelet gevuld met prei en ui
Insalata caprese
Salade van tomaat met mozzarella, verse basiliscum en
olijven
Insalata misto
Salade van spitskool, wortel met rozijnen
Prosciutto crudo
Gedroogde ham met gemarineerde olijven
Pane
Brood met aïoli
Prijs per persoon €23,75

Prijs per persoon €23,75
Ronde om de BBQ
Barbecue arrangement
5 stuks pp, variatie van:
Karbonade
Drumstick/chickenwings
Saté
Shaslick
Hamburger
Bbqworst
Speklap

Geserveerd met;
Bourgondische aardappelsalade
met bieslook en spekjes
Stokbrood vergezeld door zelfgemaakte kruidenboter
Pommes frites met mayonaise
Diverse zelfgemaakte sausen
Prijs per persoon €20,00
(meerprijs voor arrangement incl. BBQ kok €1,60 pp.)
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Weten wat voor vlees je in de kuip hebt
Noordafrikaans Buffet
Cerkez tavugu
Gegrilde kippendij met een garnituur van wortel en zoete aardappel met rode
pepers
Kounoupithi
Ovenschotel van tomaat, aardappel, ui en geroosterde wortel met geitenkaas en ei
Gigot dágneau de Tunis
Lamsspiezen met yoghurtsaus en geroosterde paprika’s
Mücver
Aubergineschotel met knoflook en citroen geserveerd met rijst
Salatit fasulya khadra
Salade van boontjes met rode ui en pittige worst
Tabouleh
Salade van gebroken tarwe met komkommer, tomaat en munt
Hummus
Puree van kikkererwten en sesam
Poisson grillés au cumin
Salade van gegrilde witvis op een salade van komkommer met komijn en limoen
Olives a l’orange
Olijven gemarineerd met sinaasappel
Pitah
Brood met bonenpuree
Prijs per persoon € 23,75

Heerlijkheid vanuit ons buurland
Duits buffet
Bratwurst
Gegrilde braadworst met gebakken ui en zuurkool
Schweinehackse
Stoofschotel van varkensvlees en gerookt spek
met mosterdsaus en garnituur van zoete ui en
bospeen
Burger und Schnitzel
Gegrilde hamburgers en runder“schnitzels“ met
paprika en uien
Gemüse
Gestoofde seizoensgroente met zoetzure
tomatensaus en peterselie

Krautsalat
Salade van spitskool en wortel
Kartoffelsalat
Aardappelsalade met ei, yoghurtmayonaise en
groene kruiden
Rubensalat
Salade van rode biet met mierikswortel
Süß und sauer
Zoetzure ingemaakte groente
Brot
Brood met roomboter en kruidenkwark
Prijs per persoon € 23,75
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Lekker stampen
Stamppotten buffet Traditioneel
Verschillende soorten stamppot geserveerd met
rookworst, saucijzen, gehaktballetjes, jus, mosterd
en tafelzuren.
Keuze uit:
- Boerenkool
- Zuurkool
- Hutspot
- Snijboon
etc.
Prijs per persoon bij 2 stamppotten € 17,00
Prijs per persoon bij 3 stamppotten € 18,50
Meerprijs hachee, casselerib of vleesvervangers
€2,10 p.p.

Lekker stampen
Stamppotten buffet 't Hoge Noord'n'
'Stamppot mous'
boerenkool-preistamppot met Groninger mosterd, saucijzen en rookworst
'Haite bliksem'
aardappelstamppot met zoet appel, stroop en casselerib
‘Sipelpomp’
stamppot van aardappel en gebakken ui met uitgebakken spekjes
'Fryske Wytlofstamppot'
stamppot van gerookte aardappel met witlof met ‘us heit’-bierkaas
Prijs per persoon € 22,25

Lekker stampen
Stamppotten buffet 't Warme Zuiden'
'La France'
Zuurkoolstamppot met gekonfijte eend en huisgemaakte worstjes
'Afrique'
Zoete aardappelstamppot met prei, paprika en fetakaas
'Grecque'
Spitskoolstamppot met pompoen en lamsstoofvlees met Griekse yoghurt en
bieslook
'Italien'
Stamppot met prei, roergebakken kool, parmezaanse kaas en
zongedroogde tomaat
Prijs per persoon € 22,25
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Eten wat de pot schaft
Hollands buffet

Gehaktbal
Gehaktballen in eigen jus met uien
Hachee
Stoofschotel van uien en rundvlees gegaard in bouillon en
donker bier met kruidnagel en jeneverbes
Puree
Aardappelpuree van gerookte aardappel met roomboter
en oude kaas
Groente
Vers bereide groente van het seizoen zoals bospeentjes met
peterselie, rode kool met cranberries, witlof met roomsaus,
sperzieboontjes met nootmuskaat
Sla
Salade van tomaten met gekookte eitjes en huisgemaakte
“slasaus”
Vleeswaren
Huisgerookte procureur en boerenpaté met ingemaakte
zoetzure groente
Bietensalade
Salade van rode bietjes, aardappel en bleekselderij met
yoghurtmayonaise
Brood
Brood met kruidenboter en puree van rode biet en
geitenkaas
Prijs per persoon € 23,75

De krenten uit de pap
Frans Buffet
Cassoulet
Gekonfijte eend en kip met witte bonen en
gesmoorde zoete ui met met rijst
Blanquette de boeuf
Rundvlees gegaard in rode wijn met laurier en
krielaardappeltjes
Gratin dauphinois
Schotel van aardappel en witlof gegratineerd met
camembert
Ratatouille
Roergebakken groente met verse tijm en rozemarijn
Salade de pommes de terre
Aardappelsalde met zilveruien, peterselie en kervel
met crème fraiche
Terrine de campagne
Boerenpaté met augurken
Salade verte
Groene salade met komkommer, witte ui en friszure
dressing met croutons
Salade d’oeuf
Gemengde salade met ei, tomaat en haricots verts
met ansjovismayonaise
Pain
Brood met gezouten boter en tapenade
Prijs per persoon € 23,75

Ontbijt en Koffietafel
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ont·bijt (het ~)
1 eerste maaltijd van de dag
Een goed begin van de dag, een lekkere lunch tussendoor of een mooie koffietafel…
En natuurlijk zijn ze allemaal aan te passen aan uw persoonlijke wensen.
Bij het krieken van de dag
Ontbijtbuffet onbelegd

kof·fie·ta·fel (de; ~-s)

Broodassortiment
Rieten manden met:
· vloerkadetten
· witte en bruine bollen
· diverse soorten luxe broodjes
· sneetjes wit- en bruinbrood
· croissants
· beschuit
· crackers
· ontbijtkoek

1 broodmaaltijd met koffie - ca. 1,5 uur

Beleg
Diverse soorten vleesbeleg
Diverse soorten kaas
Diverse soorten zoet beleg
(confituren en hagelslag)
Roomboter
Gekookt eitje
Zuivel
Vruchtenyoghurt
Muesli/cornflakes
Vers fruit
Mand met heerlijk vers fruit

Dat is andere koffie
Koffietafel buffet warm
Warme gerechten
Huisgemaakte groentesoep
Kroket
Broodassortiment
Rieten manden met:
· witte en bruine bollen
· diverse soorten luxe broodjes
· sneetjes wit- en bruinbrood
· roggebrood
· suikerbrood
· beschuit
· crackers
Beleg
Diverse soorten vleesbeleg
Diverse soorten kaas
Diverse soorten zoet beleg
(confituren en hagelslag)
Roomboter

Dranken
Melk, jus d’orange, koffie en thee

Prijs per persoon €15,25

Dat is zo helder als koffiedik
Koffietafel buffet basis
Broodassortiment
Rieten manden met:
· witte en bruine bollen
· diverse soorten luxe broodjes
· sneetjes wit- en bruinbrood
· beschuit
· crackers
Beleg
Diverse soorten vleesbeleg
Diverse soorten kaas
Diverse soorten zoet beleg
(confituren en hagelslag)
Roomboter

Prijs per persoon € 13,25

lunch (de; ~en, ~es)

Dranken
Melk, jus d’orange,
koffie en thee

1 middagmaaltijd

Prijs per persoon €11,25

Dat komt voor de bakker
Lunch met lekkere broodjes
Verschillende broodjes, oa:
Broodjes met zalm, kruidenkaas en
zongedroogde tomaatjes
Broodjes ham/kaas en sla
Broodjes brie met pesto
Broodjes krabsalade met
komkommer
Broodjes filet american

Dranken
Melk, jus d’orange,
koffie en thee

Dranken
Melk en jus d’orange

Prijs per persoon €9,75

Vergadermogelijkheden
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ver·ga·de·ring (de; v; meervoud: vergaderingen)
1 (verouderd) bijeenbrengen
2 bijeenkomen (om iets te bespreken, om besluiten te nemen)
Nieuwe plannen voor het komende jaar presenteren, een dia-presentatie houden of een
team-uitje na een vergadering willen organiseren? Het is allemaal mogelijk in onze bistro.

In de pen klimmen
Vergadermogelijkheden
· Zaalverhuur per dagdeel
· Koffie-/theekan ca. 15 kopjes
· Beamer en schermgebruik
· Fles bronwater
· Selectie koeken
· Overige drankjes

€25,00
€15,00
€15,75
€15,00
€ 4,75
4,50
va. € 1,10
1,00
va. € 2,10
2,00

Vlak voor de lunch zou u een heerlijke wandeling kunnen maken, om daarna met iedereen
te lunchen.
We hebben hiervoor verschillende mogelijkheden: zie het onderdeel Lunch en Koffietafel
eerder in deze ‘feestmap’.

Extra verhuuropties
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ex·tra (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord)
1 boven het gewone
Bij een feest, partij of een gezellig familieweekend op de camping, zijn er wat extra
verhuurmogelijkheden op Camping de Watermolen.
Feesttent
Zeer ruime tent van 6 x 12 meter
per dag, avond of weekend
Opzetten en afbreken

€225,00
€175,00

Grote robuuste vuurschaal
Prijs per avond (op uw eigen plek)
incl. halen en brengen naar de plek
Hout per krat

Terrasverwarmer/heater op gas
Deze robuuste terrasverwarmer is omgebouwd met hout,
om het feest net even een stukje extra sfeer te geven.
Voor €35,- per dag/avond wordt deze naar de plek
gebracht waar deze moet staan (en uiteraard weer
opgehaald).
Een gasfles kost €22,50 (5 kg gas). Hiermee kan
ongeveer 4 á 5 uur de omgeving verwarmd worden.

€15,00
€5,00

Voorwaarden

Camping de Watermolen
Openderweg 26
9865 XE Opende (Gr)
Telefoon: +31 (0)594 - 659144
IBAN: NL27 ABNA 0579960552
BTW nummer: NL814730863B01
KVK Groningen: 02088521
E-mail: info@campingdewatermolen.nl
Internet: www.campingdewatermolen.nl

voor·waar·de (v; meervoud: voorwaarden)
1 voorafgaande beperking; beding: voorwaarden stellen

Willen weten hoe de vork in de steel zit…
VOORWAARDEN FEEST, PARTIJ, BIJEENKOMST EN VERGADERINGEN (hierna ‘partij’)
Buffetten (va. €22,50):
 kinderen 0 t/m 2 jaar: gratis  kinderen 3 t/m 5 jaar: 25% van de buffetprijs  kinderen 6 t/m 10 jaar: 50% van de
buffetprijs. Minimaal 30 personen.
Drankenarrangementen: exclusief buitenlands gedistilleerd, dit is wel verrekenbaar. Geef ons aan als u niet wilt
dat we dit uitschenken. De drankjes van kinderen t/m 10 jaar komen apart op de rekening.
Er is slechts 1 arrangement voor de gehele groep mogelijk.
Het aantal personen dat doorgegeven wordt bij het aangaan van de datum voor de partij is nog niet bindend.
Hiervan mag 20% naar beneden afgeweken worden.
Het (minimale) aantal personen dient uiterlijk 3 werkdagen voor de partij aan ons doorgegeven te worden, gezien
wij met marktverse producten werken. Dit aantal is bindend voor de factuur.
In sommige buffet-arrangementen zit een onderscheid in prijs tussen volwassenen en kinderen. Wanneer u ons bij
het doorgeven geen leeftijden van de kinderen doorgegeven heeft, dan wordt de prijs berekend van de
volwassenen.
Wij berekenen geen zaalhuur en personeelskosten tot 24.00 uur. Daarna worden er personeelskosten berekend
(€ 20,00 per personeelslid per uur).
Na het akkoord gaan van de offerte (kan per mail) is uw reservering definitief.
In geval van ‘no-show’ behouden wij het recht om de volledige reserveringskosten in rekening te brengen.
(Prijs)wijzigingen onder voorbehoud.
Wij raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten. Voor vragen hierover kunt u terecht bij uw
verzekeringsadviseur.
Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. Deze
liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek onverwijld kosteloos toegezonden. De UVH zijn bindend voor iedereen
die van onze diensten gebruik maakt.

