
 

 

4DAAGSE PAKKET 

 
Ontbijtpakket (broodje kaas, broodje kipfilet, krentenbol,  
stuk fruit, yoghurt, AA drink) ........................................  € 6,00 
 
Bestellen bij de receptie; uiterlijk 20.00 uur de avond ervoor. 
Af te halen bij de bar de volgende ochtend. 
 

 
ONTBIJT & LUNCH  08.00 – 16.00 UUR   

 
Croissant ...................................................................... € 1,75 
 
Pistolet kaas of ham ..................................................... € 3,50 
 
Pistolet gezond ............................................................. € 4,25 
 
Panini Caprese – mozzarella, tomaat en pesto ............ € 4,00 
 
Panini boerenham en kaas ........................................... € 4,25 
 
Boerenbol uit de oven met zuivelspread gegratineerd 
met brie, lindehoning, rucola en walnoten .................... € 5,50 
 
Uitsmijter / Omelet naturel (2 eieren)  ........................... € 5,00 
 
Uitsmijter / Omelet ham en/of kaas (2 eieren)  ............. € 5,75 
 
Uitsmijter spek .............................................................. € 6,00 
 
Uitsmijter “Vierdaagsecamping“  
(3 eieren met ham, spek, kaas en champignons) ......... € 8,25 
 
Soep van de dag met stokbrood ..................................  € 5,00 
 
Appeltaart ..................................................................... € 2,50 
 
Slagroom ...................................................................... € 0,50 
 
Muffin ............................................................................ € 1,75 
 
Saucijzenbroodje…....................................................... € 1,95 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

BIJ DE BORREL 

 
Bitterballen (9 stuks) ..................................................... € 6,50 
 
Gemengd bittergarnituur (12 stuks) .............................. € 8,95 
 
Plankje boerenbrood met roomboter, kruidenboter  
en tapenade.................................................................. € 4,25 
 
 
 

DRANKEN 

 
Koffie / espresso /  thee ................................................ € 2,35 
 
Cappuccino................................................................... € 2,85 
 
Sappen en frisdranken ................................................. € 2,25 
 
Frisdranken in petfles ................................................... € 2,75 
 
Spa blauw, spa rood in petfles, AA drink ...................... € 2,50 
 
Bier van de tap ............................................................. € 2,85 
 
Bavaria witbier 0.0 / Radler 0.00 / Radler 2.0…............ € 3,25 
 
Rode wijn, rosé en witte wijn ........................................ € 3,00 
 

 
IJS 

 
Raketje ......................................................................... € 1,25 
 
Magnum / Bekertje roomijs ........................................... € 2,00 
 

 
OVERIG 

 
Zakjes chips.................................................................. € 1,00 
 
Kinderpakjes (Wicky, Fristi etc). ................................... € 0,75 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

DINER 17.00 - 22.00 UUR 

 
 
Plankje boerenbrood met roomboter, kruidenboter  
en tapenade .................................................................  € 4,25 
 
Pasta’s 
Penne pasta of spaghetti met keuze uit:  
 
Authentieke bolognese saus rijkelijk gevuld met  
rundergehakt en groenten .......................................... € 14,50 
 
Prima Vera saus, romige saus met seizoensgroenten, 
pesto en Parmezaanse kaas ...................................... € 13,75 
 
Beide pasta’s worden gegarneerd met rucola en 
geschaafde Parmezaanse kaas 
 
Hoofdgerechten 
Wienerschnitzel “Oosterhout” 250 gr. met champignons  
en paprika, dikke frieten en verse salade .................. .€ 16,50 
 
Rib-eye, 180 gr. van de plaat met knoflookboter, 
verse salade en dikke frieten ...................................... € 17,50 
 
Plaatgebakken zalmfilet 180 gr. op roergebakken  
groenten met dikke frieten en verse salade ..............   € 17,50 
 
“4Daagse burger” met grof geplukte bladsla,  
tomaat, augurk, boerenkaas, bosui, huisgemaakte  
hamburgersaus, geserveerd op brioche brood met  
dikke frieten ................................................................ € 14,50 
 
Saté spies met Javaanse pindasaus met kokos en  
pepers, dikke frieten en verse salade  ........................ € 13,50 
 
Extra salade .................................................................. € 1,50 
 
Extra friet ...................................................................... € 1,50 
 
Dagschotels  
Dagschotel vegetarisch (op het krijtbord) ................... € 14,50 
 
Maaltijdsalade (op het krijtbord) .................................. € 13,50 
 
Maaltijdsalade vegetarisch (op het krijtbord) .............. € 11,50 
 
 
Uit de frituur 
Friet met 2 frikandellen ................................................. € 8,00 
 
Friet met 2 kroketten ..................................................... € 8,00 
 
 
 
 

DINERBUFFET 17.00 – 21.00 UUR 

 
 
Maaltijdsalade ..............................................................€ 12,50 
 
Diner inclusief soep .....................................................€ 16,50 

 
Toelichting 
- Buffet op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 
- Bestel bij de bediening een munt voor salade of diner 
- Lever deze munt in bij het dinerbuffet en ontvang een  
  passend bord 

  
“SMOKER” BBQ VRIJDAG 19 JULI 

 
Salades 
- Tomatensalade met geroosterde kipreepjes, balsamico  
  azijn, rode uien, gemarineerde olijven en verse bieslook 
- Penne pasta salade met gedroogde tomaatjes, manchego  
  kaas, verse groene pesto en zwarte olijfringen 
- Krielsalade met gekookt ei, bacon en romige  
  knoflookdressing 
- Kruidige couscous salade met feta, olijven, paprika en rode  
  ui 
 
BBQ producten (4 p.p.) 
- Runderhamburger met een garnituur van gescheurde  
  ijsbergsla, tomaat en augurk, tomatenketchup, curry en  
  mayonaise uit een weckpot 
- Saté van kipfilet gemarineerd in soja, knoflook en Oosterse  
  specerijen 
- Speklappen gemarineerd in cajun kruiden en rozemarijn 
- BBQ worst (kip) met currysaus 
- Gemarineerde kippendijen met koriander en citroen 
 
Extra’s 
- Vers gebakken brood 
- Kruidenboter en roomboter 
- Rode uiensaus 
- Knoflooksaus 
- Authentieke satésaus met kokos en stukjes pinda 
 
BBQ prijs voor volwassenen  .......................................€ 16,75 
BBQ prijs voor kinderen tot 12 jaar ..............................€ 11,50 
 
BBQ-kaarten te koop in het restaurant tot uiterlijk 
donderdagavond 20.00 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SALADEBUFFET  

 
Saladebuffet  € 12,50 
 
Salade zelf samenstellen 
- Luxe geplukte slasoorten en verse  
  rauwkost garnituren 
- Gesneden groenten zoals paprika,  
  tomaat, ui, avocado, cerise tomaatjes en  
  komkommer (salade bar garnituur) 
- Gekookte eieren, tonijn, gegrilde  
  kipreepjes en feta (salade bar garnituur) 
- Verse kruiden, olijven, dressings en  
  croutons (salade bar garnituur) 
 
Samengestelde verse salades 
- Salade van tonijn, ijsbergsla, rauwkost,  
  rode ui, kappertjes en gekookt ei 
- Salade van aardappels met schil en paprika,  
  aangemaakt met een kruidige mayonaise 
- Italiaanse komkommersalade met  
  zongedroogde tomaat, rode ui, tomaatjes, 
  en paprika 
- Amerikaanse witte koolsalade met een  
  frisse dressing 
 
 

SOEPBUFFET (incl. bij dinerbuffet) 

 
Soepen & brood  
- Champignonsoep met bosui en kervel 
- Minestronesoep met pasta, basilicum en  
  Italiaanse groenten 
- Verse gebakken broden zoals  
  zuurdesem, rustieke baguettes, Waldkorn  
  en poldergijn 
 
 
 

 
 
 

DINERBUFFET  

 
Dinerbuffet  € 16,50 
 
Live cooking 
- Plaatgebakken hamburger geserveerd met  
  knapperige sla, tomaat en hamburgersaus 
- Saté van kippendij (los) geserveerd op  
  roergebakken taugé met Javaanse  
  pindasaus  
  
Pasta schotels 
- Spaghetti en penne pasta aangemaakt  
  met olijfolie en basilicum met een keuze  
  uit; Bolognese saus, Carbonara saus of 
    Prima Vera van verse groenten en  
  een Parmezaanse romige kaassaus 
  
Warme gerechten 
- Sousvide gegaarde varkenshaas roulleau 
  gevuld met paddenstoelen 
- Stoverij van rundvlees met grove uien,  
  wortel en paprika 
- Roergebakken kipreepjes met ranchero  
  saus en baby mais 
- Bouillabaise uit de oven met uienringen, 
  olijven en tomaat 
  
Warme garnituren 
- Geroosterde rozeval aardappeltjes uit de  
  oven met rozemarijn 
- Dikke Vlaamse frieten met mayonaise 
- Mexicaanse rijst met verse groenten 
- Gestoomde broccoli met kruidenjus en  
  Parijse worteltjes 
- Ratatouille van zomerse groenten uit de  
  wok 
 
 


