De Leemer Hoef
R E S TA UR A N T

feest en en pa rt ijen

De Leemer Hoef

Beste mensen,
Hierbij de door u gevraagde informatie over de mogelijkheden om in
De Leemer Hoef uw wensen voor uw feest of partij in te vullen.
Gaarne adviseren wij u over de combinatiemogelijkheden.
Wij maken graag een afspraak met u, zodat we, in alle rust met elkaar, de
voor u juiste keuzes kunnen bespreken. Ook wanneer u vanuit een vastgesteld
budget, of voor een evenement buiten onze normale openingstijden, de
gebeurtenis wilt regelen is dat mogelijk. In overleg met u vinden wij zeker
een pasklare oplossing. U kunt ons bellen voor deze afspraak of voor verdere
informatie. Maandag en dinsdag zijn in overleg geopend voor bijvoorbeeld
condoleances, recepties en partijen.
Ons à la carte restaurant is op maandag en dinsdag gesloten. Andere dagen is
het restaurant gedeelte geopend vanaf 12.00 uur.
Wist u al dat, naast de gelegenheid voor uw feesten en partijen,
De Leemer Hoef ook een restaurant is met een zeer kindvriendelijk karakter?
De kinderen kunnen zich, onder begeleiding, uitstekend vermaken in een
speciaal voor hen ingerichte “Jungle- Kinderdoekamer”, met aangrenzend
een speeltuin. Het spreekt voor zich dat mede daarom alle gasten, dus ook de
ouders, in enige rust van het eten kunnen genieten.
Graag nodigen wij u uit om uw wensen en onze mogelijkheden op elkaar af te
stemmen.
Met vriendelijke groeten,
Chiel de Bok & Francis van de Molengraft

De Historie van De Leemer Hoef
De Leemer Hoef, destijds rond 1835 als De Leemerhoef
geschreven, werd gebouwd door Jhr. Mr. Michael Alexander
Joseph Van Der Beken Pasteel, Heer van Aalst. Hij liet de
boerderij bouwen op een plaats waar eerder leemputten werden
gegraven waarvan langs de rijksweg naar Aalst stenen werden
gebakken. Vandaar de naam De Leemerhoef. Jhr. Mr. Van Der
Beken, Heer van Aalst werd geboren in Leuven op 10 Maart 1789
en kreeg zijn adellijke titel in 1822 toen zijn vader bij koninklijk
besluit in de adelstand werd verheven. Hij overleed op 2 september
1864 in Stratum. Naast zijn beroep als advocaat bekleedde hij
vanaf 1818 de functie van adjunct-houtvester, beheerder van
bossen en bijbehorende eigendommen. Tevens zag hij toe op het
naleven van de wetten die betrekking hadden op bossen en woeste
gronden. In de periode tussen 1823 en 1833 werden veel gronden
tussen de gemeenten Aalst en Stratum zijn eigendom. Door de
aanschaf in 1823 van de Heerlijkheid Aalst werd de toevoeging
“Heer van Aalst” gerechtvaardigd.

In de gevel van De Leemerhoef werd heel toepasselijk het oude
familiewapen opgenomen. En ook later in het uithangbord van
het restaurant is het familiewapen nog te zien. De oude gevelsteen
verdween ver voor de verbouwing en restauratie, in de tweede
helft van de jaren zeventig, in de vorige eeuw. Maar gelukkig heeft
de huidige directie van restaurant De Leemer Hoef weer beslag
kunnen leggen op een soortgelijke oude gevelsteen die nu weer
opnieuw de gevel siert.

De Leemer Hoef is rijk aan historie en de directie van het
restaurant biedt u de mogelijkheid om in deze tijd, in een oud
Brabantse sfeer, van haar gastvrijheid te genieten!
Basis voor dit stukje historie is het artikel dat Evert Meijs schreef
in De Schakel van 26-01-1994
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Activiteiten in en om De Leemer Hoef
De Leemer Hoef heeft inmiddels naam gemaakt door haar
kindvriendelijke karakter.
Wij zijn ons ervan bewust dat ouders, opa’s en oma’s extra
van hun ontspanning genieten als de kinderen het naar hun
zin hebben. Vandaar dat de aandacht voor kinderen bij ons
hoog in het vaandel staat.
Speciaal voor de kleine gasten hebben we een kinderkamer
en speeltuin gerealiseerd waar zij, onder begeleiding, kunnen
spelen.
Bij De Leemer Hoef staan service en kwaliteit vooraan in een
gemoedelijke Brabantse sfeer.
De Leemer Hoef werkt samen met verschillende bedrijven
waarmee wij ook buitenactiviteiten kunnen facaliteren.
Wij zijn gelegen nabij de Genneper Parken Eindhoven, vooral
bekend om haar verschillende ontspannings mogelijkheden.
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De feestzaal van De Leemer Hoef leent
zich voor verschillende evenementen
Bruiloften, personeelsfeesten, verjaardagen, familiedagen, reünies,
condoleances & communiefeesten
Wij zijn een officiële trouwlocatie van de gemeente Waalre!
Om het feest een persoonlijk tintje te geven, helpen we u graag
verder betreffende bijzondere thema’s bijvoorbeeld:
- Casino avond
- Verlichte dansvloer jaren 70 – 80 feest
- Hollandse party
Arrangement op maat!
Contact leggen met d.j.
Contact leggen met een artiestenbureau
Verder kunt u, tegen een huurprijs, gebruik maken van
verschillende benodigdheden zoals:
- beamer & projectiescherm
- flipover
- beeldscherm 70 inch
De “buren” van De Leemer Hoef zijn het Van der Valk hotel
Eindhoven, het Bastion Hotel en B&B Laareind (allen ongeveer
5 minuten loopafstand van De Leemer Hoef). Wanneer u
via onze website bij het Bastion Hotel Eindhoven reserveert,
ontvangt u een leuke korting. (Speciale dagen uitgezonderd)

Onze feestzaal is voorzien van airconditioning
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Keuzelijst voor feesten en partijen
Prijslijst dranken

Koffie/thee (feestzaal)........................................................................................... € 2,20
Koffie/thee (restaurant)......................................................................................... € 2,50
Met slagroom ....................................................................................................... € 0,50
Cappuccino........................................................................................................... € 2,80
Irish koffie/French koffie (luxe koffie)................................................................... € 6,10
Bier…22 cl ........................................................................................................... € 2,40
Bier…25 cl (groot glas).......................................................................................... € 2,60
Lipton ice tea ....................................................................................................... € 2,60
Flesje fris............................................................................................................... € 2,50
Glas fris ................................................................................................................ € 2,40
Jus d’orange........................................................................................................... € 2,40
Dommelsch 0.0/Oud bruin.................................................................................. € 3,50
Hoegaarden van tap ............................................................................................. € 3,65
Leffe Dubbel van tap ............................................................................................ € 3,50
Hertog-Jan van tap ............................................................................................... € 2,70
Flesje Leffe blond.................................................................................................. € 3,95
Flesje Leffe tripel................................................................................................... € 3,95
Flesje Duvel........................................................................................................... € 4,15
Port/Sherry/Vermouth........................................................................................ € 3,95
Jenevers................................................................................................................. € 3,15
Mixdranken........................................................................................................... € 4,75
Likeuren / Gedistilleerd vanaf ............................................................................. € 5,00
Buitenlands gedistilleerd, luxe dranken vanaf ..................................................... € 5,75
Kinder Kir............................................................................................................ € 2,00
Kir......................................................................................................................... € 4,70
Prosecco zaal 10 cl ............................................................................................... € 3,65
Prosecco restaurant 16 cl ..................................................................................... € 4,70
Prosecco 0.0 10 cl ................................................................................................. € 2,65
Champagne (fles, vooraf bespreken)..................................................................... € 59,00
Huiswijn rood of wit glas vanaf ............................................................................ € 3,95
Glas rosé................................................................................................................ € 4,20
Hugo..................................................................................................................... € 4,70
Spritz..................................................................................................................... € 4,70

Lekkers bij de koffie

Luxe assortiment gebak......................................................................................... € 4,25
Vlaai...................................................................................................................... € 3,25
Slagroom............................................................................................................... € 0,50
Grootmoeders cake............................................................................................... € 10,30
Petit four................................................................................................................ € 2,95
Petit four met opschrift (vanaf 20 personen)......................................................... € 3,35
Slagroomsoesje...................................................................................................... € 0,90
Luxe bonbons........................................................................................................ € 0,90
Feesttaart ......................................................................................................prijs in overleg
Opschrift/foto op taart (prijs exclusief taart)........................................................ € 8,50
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Borrelhapjes

Luxe nootjes		
Huis gemarineerde olijven		
Groente schaaltje met een frisse dip		
Hollands plankje: jong belegen kaas, droge worst, tafelzuur		
Bitterballen, 10 stuks		
Bourgondische runderbitterballen, 8 stuks		
Mozarella sticks, 8 stuks		
Warm bittergarnituur, 10 stuks		
Puntzakje frites met mayonaise		

€
€
€
€
€
€
€
€
€

2,25
2,60
4,60
7,25
7,00
8,00
7,50
7,50
2,10

Receptie arrangement

Onderstaande receptie arrangementen zijn gebaseerd op 2 uren.

Receptie arrangement keuze 1 		 € 17,50
Warme hapjes:
- Assortiment van gefrituurde hapjes zoals bitterballen, nasihapjes, bamischijfjes en
kaasbites.

Verder onbeperkt alle drankjes zoals bier, rode wijn, witte wijn, mixdrank, port, sherry,
vermouth, jenever, speciaal bier, alcoholvrij bier, cola, sinas, jus d’orange, koffie en thee.*
In overleg is het ook mogelijk om een uur extra te reserveren. Ieder uur kost binnen dit
arrangement € 6,00 meer per persoon.

Receptie arrangement keuze 2		 € 20,00
Koude hapjes:
- Stokbrood belegd met bijvoorbeeld filet Americain, gerookte zalm, boerenham,
kruidenkaas.

Warme hapjes:
- Assortiment van gefrituurde hapjes, zoals bitterballen, nasihapjes, bamischijfjes en
kaasbites.
Verder onbeperkt alle drankjes zoals bier, rode wijn, witte wijn, mixdrank, port, sherry,
vermouth, jenever, speciaal bier, alcoholvrij bier, cola, sinas, jus d’orange, koffie en thee.*
In overleg is het ook mogelijk om een uur extra te reserveren. De meerprijs per uur
bedraagt € 7,00 per persoon.
* Binnen onze arrangementen zijn alle drankjes opgenomen, behalve cocktails en shotjes,
puur gedistilleerd en pure likeuren. Hiervoor wordt een meerprijs berekend.
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Receptie arrangement keuze 3		 € 23,00
Koude hapjes:
- stokbroodjes belegd met garnalensalade, huisgemaakte kipkerriesalade, gorgonzola en
gerookte beekforel
- spiesje van rivierkreeftenstaartjes
Warme hapjes:
- garnaaltjes in filodeeg
- Bourgondische bitterballen
- groente loempia’s
- vlammetjes
Verder onbeperkt alle drankjes zoals bier, rode wijn, witte wijn, mixdrank, port, sherry,
vermouth, jenever, speciaal bier, alcoholvrij bier, cola, sinas, jus d’orange, koffie en thee.*
In overleg is het ook mogelijk om een uur extra te reserveren. Ieder uur kost binnen dit
arrangement € 8,00 meer per persoon.

Receptie arrangement keuze 4		€ 24,00
Koude hapjes:
- op tafel staan kleine borrelplankjes met stukjes kaas, metworst, tafelzuur en olijven
- canapés, belegd met bijvoorbeeld gerookte paling, Serranoham, gerookte
zalm en Port Salut
- roggebrood met haring en een mengsel van een rood en wit gesnipperd
uitje met bieslook
- tijgergarnalen cocktailtje
Warme hapjes:
- Bourgondische bitterballen
- scampi’s op Oosterse wijze
- kippendij spiesje
Verder onbeperkt alle drankjes zoals bier, rode wijn, witte wijn, mixdrank, port, sherry,
vermouth, jenever, speciaal bier, alcoholvrij bier, cola, sinas, jus d’orange, koffie en thee.*
In overleg is het ook mogelijk om een uur extra te reserveren. Ieder uur kost binnen dit
arrangement € 9,00 meer per persoon.
* Binnen onze arrangementen zijn alle drankjes opgenomen, behalve cocktails en shotjes,
puur gedistilleerd en pure likeuren. Hiervoor wordt een meerprijs berekend.
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Koffietafels, brunch, lunch en high tea
U kunt in De Leemer Hoef een koffietafel of brunch gebruiken in het feesterij gedeelte
van De Leemer Hoef. Wanneer u gebruik maakt van deze ruimte is dit mogelijk vanaf 35
personen.
Verder kunt u komen brunchen, lunchen of gebruik maken van een high tea in het
restaurant gedeelte van De Leemer Hoef. Hiervoor kunt u tevens kiezen uit de brunch of
koffietafel zoals hieronder omschreven. Tevens hebben wij een speciale lunchkaart.

Koffietafel		 € 12,00
- diverse gesorteerde broodjes
- wit en bruin boeren brood
- jong belegen kaas
- gekookte slagersachterham
- gerookte kipfilet
- zoetwaren
- boter
- melk, koffie, thee (2 kopjes)
- zie uitbreidingsmogelijkheden

Bourgondische koffietafel/brunch “De Leemer Hoef ” € 18,50
- kopje tomatensoep
- diverse harde en zachte gesorteerde broodjes
- wit en bruin boeren brood
- sneetje roggebrood met zult
- jong belegen kaas
- Reypenaer
- gekookte slagersachterham
- boeren ham
- gerookte kipfilet
- Brabants worstenbroodje van bakkerij De Vocht
- ringworst
- roomboter
- zoetwaren
- melk, koffie, thee (2 kopjes)
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Luxe lunch		 € 20,50
- kopje tomatensoep
- ruim assortiment mini broodjes
- wit en bruin boeren brood
- plankje met brie en Reypenaer
- plankje met gerookte zalm, tonijnsalade en krabsalade
- plankje met Serranoham, kipkerrie salade en carpaccio.
- roerei met ui en tomaat
- tomaten-mozzarella salade
- huisgemaakte mini saucijzen broodjes
- melk, koffie, thee (2 kopjes)

High tea (indicatie tijd van 14.00 tot 16.00 uur)		 € 20,50
- jus d’orange
- verschillende smaken thee
- kopje soep van de chef
- mini broodjes met gerookte zalm, Serranoham en brie
- scones met bosvruchtenmarmelade en clotted cream
- huisgemaakte mini saucijzenbroodjes
- etagère gevuld met bijvoorbeeld Petit Fours, vanille muffins met frambozen,
chocolade pinda-rijstrotsjes
- chocolade marmercake
- bonbons

Uitbreidingsmogelijkheden
- kopje soep					
- krentenbol					
- croissant					
- beschuit met muisjes					
- frikandel/kroket					
- worstenbroodje/saucijzenbroodje					
- melk 					
- verse jus d’orange					
- etagère zoete lekkernijen met bijvoorbeeld bonbons, Petit Fours, brownie
(per persoon)

€ 4,75
€ 1,60
€ 1,30
€ 0,75
€ 2,20
€ 2,95
€ 2,10
€ 3,40
€ 5,20

Belegde broodjes
Zachte luxe broodjes van bakkerij De Vocht, belegd met boter, sla en de keuze uit:
- ham, kaas of kipfilet 		 € 3,10
- rosbief, fricandeau of Serranoham		 € 3,85
- brie of gerookte zalm 		 € 4,40
Ander beleg is in overleg ook mogelijk.
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Menu’s
Keuzemenu 3 gangen		
Keuzemenu 4 gangen		
Keuzemenu 5 gangen		

€ 29,50
€ 34,50
€ 38,50

Het hoofdgerecht wordt geserveerd met bijpassende groenten- aardappel- of
rijstgarnituur. Uw gasten mogen ter plekke een keuze maken uit de vlees- of visgerechten.
Voor de vegetariërs heeft onze kok een passende verrassing. Het keuzemenu is mogelijk
voor maximaal 40 personen. Een vast menu is mogelijk tot 100 personen. Wij adviseren u
graag met het samenstellen van een passend menu.

Buffetten

(vanaf 35 personen)

Hapjes buffet 		 € 18,00
- huisgemarineerde olijven
- verschillende soorten afgebakken brood
- smeersels en dips zoals tapenade, kruidenkaas, filet Americain en roompaté
- plank met charcuterie zoals metworst, Serranoham, Spinata Romana en Ibericoham
- kaasplateau met vijgen, noten, honing en siroop
- carpaccio met truffelcrème en Reypenaer.
- schaal met gerookte zalm en garnalensalade
- pittige gehaktballetjes in zoete ketjapsaus
- gemarineerde chicken wings met chilisaus

Koud/Warm buffet “Klassiek”		 € 22,00
- soep van de chef (andere in overleg ook mogelijk)
- verschillende soorten afgebakken brood
- huisgemaakte aardappelsalade met verse tuinkruiden
- een frisse saladebar om zelf uw salade samen te stellen bestaande
uit bijvoorbeeld komkommer in zoetzuur, tomaten-mozzarellasalade,
bleekselderijsalade met kaasblokjes en pluksla
- tijgergarnalensalade met pittige mayonaise
- schaal met gerookte vissoorten
- Galiameloen met Serranoham
- kipfilet in gele curry
- witte rijst
- gehaktballetjes in rozemarijn-gerookte knoflooksaus
- aardappeltjes uit de oven
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Vervolg buffetten
(vanaf 35 personen)

Luxe buffet “De Leemer Hoef ”		 € 32,00
- soep van de chef (andere in overleg ook mogelijk)
- verschillende soorten afgebakken brood
- huisgemaakte aardappelsalade met verse tuinkruiden
- rijkgevulde rundvleessalade met rosbief en gekookte eitjes
- een frisse saladebar om zelf uw salade samen te stellen bestaande
uit bijvoorbeeld komkommer in zoetzuur, tomaten-mozzarellasalade,
bleekselderijsalade met kaasblokjes en pluksla.
- schaal met diverse vleessoorten bijvoorbeeld Serranoham, chorizo en
Spinata Romana
- tijgergarnalensalade met diverse gerookte vissoorten en mosterd-dille
dressing.
- klassiek gepocheerde zalm.
- Vlaams stoofvlees met abdijbier bereid
- aardappelgratin
- kippendijspiesje met een Oosterse saus
- gebakken noodles met knoflook
- geroosterde beenham in de klem aan het buffet gesneden met een
mosterdsaus

Mediterraans buffet		 € 24,00
- geitenkaassalade met farfalle
- cerise tomaatjes met mozzarella bolletjes en basilicum
- plank met charcuterie zoals metworst, Serranoham, Spinata Romana en
Ibericoham
- Vitello tonnato met rucola en kappertjes
- huisgemarineerde olijven met chorizo
- tonijnsalade met kappertjes en een gesnipperd uitje
- penne carbonara
- albondigas (kleine pittige gehaktballetjes in tomatensaus)
- aardappelkroketjes
- scampi pil pil
- souflaki met tzatziki
- plat brood en aioli
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Vervolg buffetten
(vanaf 35 personen)

Werelds buffet		 € 26,00
- carpaccio met truffelcrème en Reypenaer
- verschillende soorten afgebakken brood
- salade Niçoise waarin boontjes, tonijn, olijfjes en zongedroogde tomaatjes
- Noorse gepocheerde zalm
- haring en roggebrood met een mengsel van een rood en wit gesnipperd
uitje met bieslook
- low en slow spare ribs
- Mexicaanse burrito’s gevuld met kidney bonen, mais en kipfilet
- kipsaté met satésaus
- nasi goreng
- varkenshaas op Spaanse wijze met rode peper en bosui, afgeblust met jus
- Franse kaasplank met Griekse vijgen en balsamico siroop

Buffet “Culinair”		 € 37,50

- verse soep van roseval aardappeltjes en knoflook
- verschillende soorten afgebakken brood
- huisgemaakte aardappelsalade met verse tuinkruiden
- pastasalade met gerookte kip en pesto mayonaise
- een frisse saladebar om zelf uw salade samen te stellen bestaande
uit bijvoorbeeld komkommer in zoetzuur, tomaten-mozzarellasalade,
bleekselderijsalade met kaasblokjes en verse pluksla
- schaal met diverse vleessoorten bijvoorbeeld Serranoham, Ibericoham,
Spinata Romana en canteloupe meloen
- rivierkreeftensalade met avocado
- schaal met gerookte paling, gravad lax en tijgergarnaaltjes.
- geroosterde beenham in de klem aan het buffet gesneden met een
mosterdsaus
- zarzuela Spaanse visschotel
- scampi piri piri: grote garnalen in een Surinaamse marinade
- varkenshaas saté spiesje met een zoet pittige Thaise saus met knoflook gebakken noodles
- uitgebreide kaasplank

Hollands buffet (vanaf oktober tot en met februari)		 € 18,00
- erwten- of bonensoep
- hutspot
- boerenkool stamppot
- zuurkoolstamp
- uitgebakken gerookte spek
- saucijsjes
- rookworst
- speklap
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Desserts

- ijscokarretje met een keuze uit 4 smaken. Hier wordt mee rond
gegaan door onze ijscoman		 € 3,90
- huisgemaakte ijstaart		 € 5,25
- grand dessert buffet: diverse kleine dessertgerechtjes in bakjes
en glaasjes gepresenteerd met bijvoorbeeld, panna cotta, parfait,
crème brûlée, brownie en spekkoek 		 € 7,00

Uitbreidingsmogelijkheden, prijzen per persoon

- gerookte zalm		
- gerookte paling		
- tijgergarnalen met cocktailsaus		
- kippendijspiesje met Oosterse saus		
- Vlaams stoofvlees met abdijbier bereid		
- varkenshaasblokjes, Grieks gemarineerd		
- geroosterde beenham in de klem aan het buffet gesneden (100 gr. p.p.)		
- zarzuela Spaanse visschotel		

€ 2,60
€ 2,70
€ 1,75
€ 2,10
€ 4,20
€ 3,20
€ 4,75
€ 4,20

Mocht u een andere uitbreiding van uw buffet wensen, is dat in overleg met ons altijd
mogelijk. Natuurlijk houden wij rekening met al uw wensen!
Het is bijvoorbeeld mogelijk om uit de diverse buffetten een combinatie te maken.
Graag adviseren wij u bij deze keuze. De prijsafspraak wordt zo nodig aangepast.
Reserveren van buffetten van minder dan 35 personen is, na overleg, ook mogelijk.
Houdt u er dan rekening mee, dat de inhoud van het buffet enige aanpassing nodig heeft.
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Walking Dinner
Een Walking Dinner bestaat uit verschillende kleine gerechten, feestelijk opgediend op
kleine bordjes, in een informele sfeer. Uw keuze bestaat uit vijf of zes gangen.

Amuse

- glaasje garnalencocktail		 € 2,75
- gerookte eendenborst op een kroepoek van truffel geserveerd		 € 2,75
- fantasie van de chef (vegetarisch mogelijk)		 € 2,75

5 gangen à € 33,00 (1x voor, 1x tussen, 2x hoofd, 1x dessert)
6 gangen à € 38,50 (2x voor, 1x tussen, 2x hoofd, 1x dessert)
Vooraf:
- cocktail van pittige rivierkreeftenstaartjes
- tartaar van tonijn met druppels van soja mayonaise en geroosterde
sesamzaadjes
- rundercarpaccio met Reypenaer en mosterd crème
- salade van gerookte kuikenfilet met bleekselderie en jong belegen kaas
- steak tartaar met bruchetta en een kwarteleitje
- carpaccio van gele biet en bolletje geitenkaas
- tarte tatin van paprika met balsamicosiroop
Tussen:
- thom ka kai: romige Thaise kippensoep geserveerd in een kommetje
- glaasje scampi in lookroom, geserveerd met een crostini
- kervelsoep, geserveerd in een flute met blokjes brie
- een verfrissende spoom van yoghurt, mango of citroen
Hoofdgerecht:
- mini kaasfonduetje met broodblokjes en groente sticks
- kroket van oesterzwam met fregola en een dyonaise
- zacht gegaard kabeljauwhaasje met schuim van schaaldieren en crème van doperwten
- 3 grote garnalen op Japanse wijze met knoflook noodles
- langzaam gegaarde kalfssucade met eigen jus, aardappel mousseline en
haricots verts
- sous-vide gegaarde parelhoenrouleaux op stamppotje van rucola en jus
van gevogelte
- met couburgerham omwikkeld varkenshaasmedaillon met geroosterde
zoete aardappel en rozemarijn knoflooksaus
Dessert:
- verrassingsdessert van de chef
- huisgemaakte ijstaart in blokjes geserveerd
- chocoladefestijn, mousse, brownie, challetje
- ijscokarretje met een keuze uit 4 smaken. Hier wordt mee rondgegaan
door onze ijscoman
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Mini walking dinner

(eenvoudige gerechtjes voor een aantrekkelijke prijs!)

€ 25,50

Vooraf:
- salade met gerookte zalm, garnaaltjes en dilledressing
Tussen:
- kervelsoep in een flute met stukjes brie
Hoofdgerecht:
- Mexicaans hamburgertje
- puntzakje frites met mayo
- bordje Indonesië; gebakken rijst, stokje kipsaté met saus, kroepoek en atjar
Dessert:
- ijscokarretje met een keuze uit 4 smaken. Hier wordt mee rondgegaan
door onze ijscoman
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Barbecues

(vanaf 35 personen, vanaf maart tot en met september)

Barbecue “De Leemer Hoef ”		 € 18,50
Kipfilet
Varkenshaasspiesje
Hamburger
Kippendijspiesje
Witvisfilet in aluminiumfolie
Salades
Cocktail-, knoflook- en barbecuesaus
Satésaus
Stokbrood met kruidenboter
Op verzoek is een vegetarische spies ook mogelijk

Barbecue “De luxe”		 € 24,00
Biefstuk
Gemarineerde kipfilet
Varkenshaasspiesje
Hamburger
Kippendijspiesje
Spareribs
Speklapjes
Witvisfilet in aluminiumfolie
Rundvleessalade
Aardappelsalade
Salades
Cocktail-, knoflook- en barbecuesaus
Satésaus
Stokbrood met kruidenboter
Op verzoek is een vegetarische spies ook mogelijk

Barbecue “Vega”		 € 18,50
Op verzoek kunt u vegetarische pakketten bestellen.
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Arrangement Feestdag
Graag maken wij een bijzonder arrangement voor u.
Het wordt speciaal samengesteld na invulling van uw wensen.

Arrangement Feestavond
(start 20.30 uur tot 01.30 uur)
Drankjes voor 20.30 uur worden geturfd

TIP tussen 00.00 en 01.00 een puntzakje friet met mayo à € 2,10

Keuze 1		 € 33,50
Afkoop drank* en warme hapjes “De Leemer Hoef ”
		
Warme hapjes:
- Assortiment van gefrituurde hapjes zoals bitterballen, nasihapjes, bamischijfjes en
kaasbites

Keuze 2

Afkoop drank* en rondgaan met koude/warme hapjes “De Leemer Hoef ”		

€ 35,50

Koude hapjes:
- Stokbrood belegd met bijvoorbeeld filet Americain, gerookte zalm, boerenham,
kruidenkaas
Warme hapjes:
- Assortiment van gefrituurde hapjes zoals bitterballen, nasihapjes, bamischijfjes en
kaasbites

Keuze 3		 € 37,50
Afkoop drank* en rondgaan met koude/warme hapjes “speciaal”		
Koude hapjes:
- stokbroodjes belegd met garnalensalade, huisgemaakte kipkerriesalade, gorgonzola en
gerookte beekforel
- spiesje van rivierkreeftenstaartjes
Warme hapjes:
- garnaaltjes in filodeeg
- Bourgondische bitterballen
- groenteloempia’s
- vlammetjes
* Binnen onze arrangementen zijn alle drankjes opgenomen, behalve cocktails en shotjes,
puur gedistilleerd en pure likeuren. Hiervoor wordt een meerprijs berekend.
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Keuze 4		 € 40,00

Afkoop drank* en rondgaan met koude/warme hapjes “exclusief ”			
Koude hapjes:
- op tafel staan kleine borrelplankjes met stukjes kaas, metworst, tafelzuur en olijven
- canapés, belegd met bijvoorbeeld Serranoham, gerookte zalm en Port Salut
- partje canteloupe meloen met Ibericoham
- tijgergarnalen cocktailtje
Warme hapjes:
- Bourgondische bitterballen
- scampi’s op Oosterse wijze
- kippendijspiesje
- mini classic burger

Keuze 5 		 € 40,00
Afkoop drank* en hapjesbuffet
- huisgemarineerde olijven
- verschillende soorten afgebakken brood
- smeersels en dips zoals tapenade, kruidenkaas, filet Americain en roompaté
- plank met charcuterie zoals metworst, Serranoham, Spinata Romana en Ibericoham
- kaasplateau met vijgen, noten, honing en siroop
- carpaccio met truffelcrème en Reypenaer.
- schaal met gerookte zalm en garnalen alade.
- pittige gehaktballetjes in zoete ketjapsaus
- gemarineerde chicken wings met chilisaus

Uitbreidingsmogelijkheden
Borrelhapjes

Luxe nootjes		
Huis gemarineerde olijven		
Groente schaaltje met een frisse dip		
Hollands plankje: jong belegen kaas, droge worst, tafelzuur		
Bitterballen, 10 stuks		
Bourgondische runderbitterballen, 8 stuks		
Mozarella sticks, 8 stuks		
Warm bittergarnituur, 10 stuks		
Puntzakje frites met mayonaise		

€
€
€
€
€
€
€
€
€

2,25
2,60
4,60
7,25
7,00
8,00
7,50
7,50
2,10

* Binnen onze arrangementen zijn alle drankjes opgenomen, behalve cocktails en shotjes,
puur gedistilleerd en pure likeuren. Hiervoor wordt een meerprijs berekend.
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Familiedag Arrangement

(vanaf 35 personen)
Wij adviseren u graag wanneer u enige aanpassingen wenst.
14.00 uur

Ontvangst met koffie/thee/gebakje
Borrelen
Tijdens het serveren van drankjes wordt
rondgegaan met warme hapjes.

17.00 uur

Keuze uit:
Verschillende buffetten zoals hieronder beschreven en te
vinden in deze brochure.
Inclusief onbeperkt alle drankjes zoals bier, rode wijn, witte
wijn, mixdrank, port, sherry, vermouth, jenever, speciaalbier,
alcoholvrij bier, cola, sinas, jus d’orange, koffie en thee.*
Voor de kinderen
Slagroomsoesje bij ontvangst
Frites en snacks met appelmoes en mayonaise
Cadeautje en waterijsje
Onbeperkt alle frisdrank
Vanaf 10 kinderen of tijdens de openingsuren van het
restaurant, gebruik van alle faciliteiten in de “JungleKinderdoekamer” en de speeltuin.

20.00 uur

Einde feestelijke dag
(de tijden kunnen in overleg eventueel verschoven worden)

Arrangement voor kinderen vanaf 2 t/m 12 jaar:

(Tevens kunnen zij gebruik maken van het door u gekozen buffet)

Volwassenen:

1. Mediterraans buffet
2. Werelds buffet
3. Warm en koud buffet “Klassiek”
4. Luxe buffet “De Leemer Hoef ”
5. Warm en koud buffet “Culinair”
6. Hollands buffet (van oktober t/m februari)
7. BBQ “De luxe” (van maart t/m september)
8. BBQ “De Leemer Hoef ”

€ 21,50

€ 54,50
€ 56,50
€ 53,00
€ 61,50
€ 67,00
€ 49,50
€ 56,50
€ 50,00

* Binnen onze arrangementen zijn alle drankjes opgenomen, behalve cocktails en shotjes,
puur gedistilleerd en pure likeuren. Hiervoor wordt een meerprijs berekend.
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Notities
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Afspraken/algemene voorwaarden
Door het ondertekenen of bevestigen van een horecaovereenkomst verklaart de klant/gast akkoord te gaan met de
hieronder geformuleerde afspraken.
Van kracht zijn:
De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH).
De UHV zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel en Fabrieken te
’s-Gravenhage.
Wat betreft de annulering van een horecaovereenkomst tussen klant/gast en De Leemer Hoef geldt o.a. het volgende
artikel uit de UVH:
9.4.2. Wanneer een reservering is gemaakt voor een groep dan geldt voor annulering van die reservering het
navolgende.
a. Bij annulering meer dan 6 maanden voor het tijdstip waarop krachtens de desbetref-fende horecaovereenkomst de
eerste horecadienst zou moeten worden verleend is de klant niet gehouden enige vergoeding aan het horecabedrijf te
betalen.
b. Bij annulering meer dan 3 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 10% van de reserveringswaarde
aan het horecabedrijf te betalen.
c. Bij annulering meer dan 2 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 15% van de reserveringswaarde
aan het horecabedrijf te betalen.
d. Bij annulering meer dan 1 maand voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 35% van de reserveringswaarde aan
het horecabedrijf te betalen.
e. Bij annulering meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 60% van de reserveringswaarde aan
het horecabedrijf te betalen.
f. Bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoelde tijdstip is de klant gehouden 85% van de reserveringswaarde aan
het horecabedrijf te betalen.
g. Bij annulering 7 dagen of minder voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan
het horecabedrijf te betalen. (De UHV liggen ter inzage bij De Leemer Hoef)
Uiterlijk 14 dagen voor het evenement dienen de eventueel nog openstaande keuzes in de samenstelling van het eten
en het aantal personen te zijn doorgegeven. Tot uiterlijk 2 dagen voor het evenement kunnen nog kleine wijzigingen
in het aantal personen (max. 5 % naar beneden) worden doorgegeven. De laatste opgave van het aantal personen
(ook m.b.t. afkoop dranken) is definitief en bindend voor de eindfactuur.
Wijze van betaling: Wij ontvangen graag een aanbetaling van 50% van de reserveringswaarde. Deze kan contant
worden voldaan of op de rekening van De Leemer Hoef worden gestort. De aanbetaling kan geschieden op een
wil-lekeurig moment doch minimaal twee weken voor aanvang feest. Graag de datum van het feest erbij vermelden.
U kunt het resterende direct na afloop feest aan ons voldoen met pin, contant of met creditcard. Het resterende deel
kan ook worden overgemaakt, en dient binnen 8 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Indien na 8 dagen het
resterende bedrag niet is voldaan, is een bedrag aan rente verschuldigd welke ligt 2% boven de wettelijke rente. Een
gedeelte van de maand wordt bij de berekening van de verschuldigde rente voor een gehele maand gerekend.
Alle in de prijslijst van De Leemer Hoef genoemde prijzen zijn incl. BTW en, tenzij anders vermeld, per persoon en
per stuk.
Bij een evenement in de zaal, zoals vergaderingen en kleine bijeenkomsten wordt zaalhuur,
€ 50,00 per uur, in rekening gebracht.
Met uitzondering van de arrangementen worden, wanneer er duidelijk minder personen zijn dan afgesproken, de
personeelskosten, € 27,50 per uur per medewerker, in rekening gebracht.
De Jungle Kinder Doekamer is alleen geopend tijdens de openingstijden van het restaurant, van 16.30 uur tot 21.00
uur Bij evenementen buiten de normale openingstijden de Jungle Kinder Doekamer alleen opengesteld in overleg
met directie. In een aantal gevallen wordt hier een vergoeding voor gevraagd. De kosten hiervan zijn € 10,00 per
uur. Wanneer de Jun-gle Kinder Doekamer gesloten is wordt de kinderen wel kleurplaten en kleurstiften ter beschikking gesteld.
Het is niet toegestaan om in de feesterij heliumbalonnen, confetti, serpetine of rijst te gebruiken.
Het bespreken van een reservering met de directie van De Leemer Hoef kan, na afspraak, al-tijd op woensdag en
zaterdag of zondag tot 16.00 uur. Op andere dagen alleen mogelijk na overleg met de directie.
Andere wensen zijn wellicht mogelijk, maar alleen na overleg met de directie.
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Motel
Eindhoven

De Leemer Hoef is gelegen aan de A2-N2
richting Eindhoven.

< < Antwerpen / Den Bosch / Tilburg

Eindhoven >>

Kunstijsbaan >>

Route:

A2-N2 afslag 33
Waalre Valkenswaard

Venlo / Maastricht >>

De Leemer Hoef

- Vanuit Amsterdam / Tilburg / Den Bosch
Profita

- Vanuit Maastricht / Venlo borden Waalre/rand-

De Voldijn
Valkenswaard >>

weg N2 volgen en neem de afslag 33 Waalre.
Kijk voor de snelste route op www.leemerhoef.nl

De Leemer Hoef
Gestelsestraat 102
5582 HK Waalre
040 - 22 15 406
Spoed bij condoleances:
06 - 54 94 14 21
info@leemerhoef.nl
Rek.nr. NL34 RABO 0151381038
KvK.nr. 51667037
BTW.nr. 8501 18 888 B 01

