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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 de overige dagen geopend vanaf 12.00 uur.  

Graag nodigen wij u uit om uw wensen en onze mogelijkheden op elkaar af te stemmen. 

Met vriendelijke groeten, 
 

Chiel de Bok, Ilya de Bok, Francis van de Molengraft 
Team De Leemer Hoef 
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 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.VanDerBeken, 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 na- leven 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 te toevoeging “Heer van 
Aalst” gerechtvaardigd.  

  

 

In de gevel van de Leemer Hoef 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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De feestzaal van de Leemer Hoef richt zich op verschillende evenementen, 
o.a.: Bruiloften, personeelsfeesten, verjaardagen, familiedagen, reünies, 
condoleances en communiefeesten  

 

Wij zijn een officiële trouw locatie van de gemeente Waalre!  

 

Om het feest een persoonlijk tintje te geven helpen we u graag verder 
betreffende een bijzonder thema: 
- Casino avond 
- Verlichte dansvloer jaren 70 – 80 feest 
- Hollandse party Arrangement op maat!  

Contact leggen met D.J.  

Contact leggen met een artiesten bureau  

 

Verder kunt u, tegen een huurprijs, gebruik maken van verschillende 
benodigdheden zoals:  

- beamer & projectiescherm  
- flipover 
- overnachting  
 
De “buren” van de Leemer Hoef zijn het van der Valk hotel Eindhoven en het 
Bastion hotel. 
 
Het Bastion Hotel ligt ongeveer 5 minuten loopafstand van de Leemer Hoef. 
Wanneer u via de Leemer Hoef een kamer boekt bij het Bastion hotel, 
ontvangt u een leuke korting. U kunt direct boeken via de link op onze site.  

 

ONZE FEESTZAAL IS VOORZIEN VAN AIRCONDITIONING!  
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Prijslijst dranken 

Koffie/thee (feestzaal) 2,30  Koffie/thee (restaurant)  2,60  
Slagroom  0,35  Cappuccino  2,95  
Irish koffie/French koffie (luxe koffie)  7,00  Bier 22 cl  2,50  
Bier 25 cl (groot glas)  2,75  Lipton ice tea  2,85  
Flesje fris  2,75  Glas fris  2,50  
Jus d’ orange  2,50  Verse jus d’orange  3,60  
Jupiler 0.0  3,65  Hoegaarden van tap 3,85  
Leffe dubbel van tap  3,50  Hertog Jan  2,85  
Flesje Leffe blond  4,15  Karmeliet tripple  4,70  
Flesje Duvel  4,35  Port/Sherry/Vermouth  4,15 
 Jenevers  3,30  Mixdranken  5,00  
Likeuren /gedistilleerd, vanaf  5,00  Buitenlands gedistilleerd, luxe dranken, va.  5,75  
Kinder Kir  2,10  Kir  4,95  
Prosecco 10 cl  3,85 Prosecco 16 cl  4,85  
Champagne (fles, vooraf bespreken)  Dagprijs  Glas huiswijn rood of wit, vanaf  4,15  
Glas rosé  4,10  Glas Chardonnay 4,40 
Hugo  4,95  Spritz  4,95  
 
 
 
Lekkers bij de koffie  
 
Luxe assortiment gebak  4,50  Vlaai  3,50  
Slagroom  0,50  Grootmoeders cake  10,75  
Petit four  3,25  Petit four met opschrift (vanaf 20 personen)  3,50  
Slagroomsoesje  0,95  Luxe bonbons  0,95  
Feesttaart Dagprijs  Opschrift/foto op taart (prijs exclusief taart)  8,90  
 
 
 
Hapjes (tevens uitbreidingsmogelijkheden tijdens borrel of feestavond) 
 
Luxe nootjes  2,35   
Huis gemarineerde olijven  3,15  
Groente schaaltje met een frisse dip  4,60   
Hollands plankje: jong belegen kaas, droge worst, tafelzuur  7,25  
Bitterballen, 10 stuks  7,75  
Bourgondische runder bitterballen , 8 stuks  8,75  
Mozarella sticks, 8 stuks  8,40  
Warme hapjes, 10 stuks  8,75  
Puntzakje frites met mayonaise  2,20 
Exclusieve platte Oesters, 24 stuks maat 5/0 100,00 
Royal grandeur platte oester 24 stuks maat 3/0  70,00 
Scampi’s pil pil (p.p.) 2,75 
Spiesje van garnalen  2,30 
Kippendijspiesje 2,10 
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Receptie arrangement 
Onderstaande receptiearrangementen zijn gebaseerd op 2 uren  

 
Receptie arrangement keuze 1  19,00  
Warme hapjes - assortiment van gefrituurde hapjes, zoals bitterballen, nasihapjes, bami schijfjes en kaasbites.  
Dranken - onbeperkt alle drankjes zoals bier, rode wijn, witte wijn, mixdrank, port, sherry, vermouth,  
   jenever, speciaal bier, alcoholvrij bier, cola, sinas en jus d’orange, koffie, thee*  
 
In overleg is het ook mogelijk om een uur extra te reserveren. Ieder uur kost binnen dit arrangement 6,25 meer 
per persoon 
 
 
Receptiearrangement keuze 2  21,50  
Koude hapjes - stokbrood belegd met bv. filet americain, gerookte zalm, boerenham, kruidenkaas, brie  
Warme hapjes  - assortiment van gefrituurde hapjes, zoals bitterballen, nasihapjes, bami schijfjes en kaasbites.  
Dranken - onbeperkt alle drankjes zoals bier, rode wijn, witte wijn, mixdrank, port, sherry, vermouth,  
   jenever, speciaal bier, alcoholvrij bier, cola, sinas en jus d’orange, koffie, thee*  
 
In overleg is het ook mogelijk om een uur extra te reserveren. Ieder uur kost binnen dit arrangement 7,25 meer 
per persoon 
 
 
Receptiearrangement keuze 3  24,75  
Koude hapjes - stokbroodjes belegd met garnalensalade, huisgemaakte kipkerriesalade, gorgonzola en gerookte  
  beekforel  
  - garnalen spiesje 
Warme hapjes - garnaaltjes in filodeeg, bourgondische bitterballen, groente loempia’s en vlammetjes  
Dranken - onbeperkt alle drankjes zoals bier, rode wijn, witte wijn, mixdrank, port, sherry, vermouth,  
   jenever, speciaal bier, alcoholvrij bier, cola, sinas en jus d’orange, koffie, thee*  
 
In overleg is het ook mogelijk om een uur extra te reserveren. Ieder uur kost binnen dit arrangement 8,25 meer 
per persoon.  
 
 
Receptiearrangement keuze 4  26,00  
Koude hapjes - op tafel staan kleine borrelplankjes met stukjes kaas, metworst, tafelzuur en olijven  
  - canapés, belegd met bijvoorbeeld gerookte vis, Serranoham en port salut  
  - roggebrood met haring en een mengsel van een rood en wit gesnipperd uitje met bieslook  
  - garnalen salade  
Warme hapjes -  Bourgondische bitterballen  
  -  scampi’s op Oosterse wijze  
  -  kippendij spiesje  
Dranken - onbeperkt alle drankjes zoals bier, rode wijn, witte wijn, mixdrank, port, sherry, vermouth,  
   jenever, speciaal bier, alcoholvrij bier, cola, sinas en jus d’orange, koffie, thee*  
 
In overleg is het ook mogelijk om een uur extra te reserveren. Ieder uur kost binnen dit arrangement 9,50 meer 
per persoon.  
 
* Binnen onze arrangementen zijn alle drankjes opgenomen, behalve cocktails, puur gedestilleerd en pure likeuren 
en shotjes. Hiervoor wordt een meerprijs berekend.  
 

 
Meerdere uitbreidingen mogelijk (zie hapjes pagina 4) 
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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 kiezen uit de brunch of koffietafel zoals hieronder omschreven. Tevens hebben wij 
een speciale lunch kaart. 
 
Koffietafel   12,00 
-  diverse gesorteerde broodjes  -  sneetjes wit en bruin brood  
-  jong belegen kaas  -  gekookte slagersachterham  
-  gerookte kipfilet  -  zoetwaren  
-  boter  -  melk, koffie, thee (2 kopjes)  
-  zie uitbreidingsmogelijkheden  
 
Bourgondische koffietafel/brunch “Leemer Hoef”   18,50 
-  kopje tomatensoep  -  diverse harde en zachte gesorteerde broodjes  
-  sneetje wit en bruin brood  -  kruidenkaas met bieslook 
-  jong belegen kaas -  oude Reypenaer  
-  gekookte slagersachterham  -  boeren ham  
-  gerookte kipfilet  -  Brabants worstenbroodje van bakkerij De Vocht  
-  Serranoham -  roomboter  
-  zoetwaren  -  melk, koffie, thee (2 kopjes)  
 
Luxe lunch   21,50 
-  kopje tomatensoep  -  ruim assortiment mini broodjes  
-  heel wit en bruin boeren brood  -  plankje met brie en Reypenaer  
-  roerei met ui en tomaat  -  tomaten-mozzarella salade  
-  Brabantse worstenbroodjes  -  melk, koffie, thee en (2 kopjes)  
-  plankje met gerookte zalm, tonijnsalade en krabsalade  -  plankje met Serrano ham, kipkerrie salade en    

carpaccio 
 
High Tea (indicatie tijd van 14.00 tot 16.00 uur)   21,50  
-  jus d’orange  -  verschillende smaken thee  
-  kopje soep van de chef   -  mini broodjes met gerookte zalm, Serrano ham  
-  etagere; Pastel de nata, macarons , eiwit schuimpjes en brie  
-  Brabantse worstenbroodjes -  grootmoeders cake  
-  etagere; met bijvoorbeeld petit fours, vanille muffin    
met frambozen, bonbons 
 
Uitbreidingsmogelijkheden  
kopje soep  5,50  krentenbol  1,70  
croissant  1,30  beschuit met muisjes  0,80  
frikandel/kroket  2,30  worsten/saucijzenbroodje  3,10  
melk  2,30  verse jus d’orange  3,60  
etagere zoete lekkernijen met bijvoorbeeld  
bonbons, petit fours, brownies  5,50 (p.p.)  
 
Belegde broodjes (ander beleg is in overleg ook mogelijk)  
Zachte luxe broodjes van bakkerij De Vocht, belegd met boter, sla en de keuze uit:  
ham, kaas of kipfilet  3,25  
rosbief, fricandeau of Serrano ham  4,00  
belegd met brie of gerookte zalm  4,60  
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Buffetten 
(vanaf 35 personen) 

N.B. :  
Reserveren van buffetten van minder dan 35 personen is, na overleg, ook mogelijk. Bijvoorbeeld tijdens een lunch 
in het restaurant gedeelte. Houdt u er dan rekening mee, dat de inhoud van het buffet eventueel enige aanpassing 
behoeft 
 
Basis buffet 22,00 
-  Soep van de Chef 
-  Gemarineerde olijven 
-  Gemengd brood met kruidenboter 
 
Saladebar: 

- Groene salade met radijs en appel 
- Tomaat-komkommer salade 
- Pastasalade met pesto 

 
Koud: 

- Plank met gerookte vissoorten, gemarineerde venkel, citrus vinaigrette.     
- Hollands bordje; kaasblokjes, tafelzuur, verschillende soorten hammen    
 
Warm:  

- Kipsaté, atjar, krokante ui         
- Gehaktballen in tomatensaus         
- Gestoomde rijst 
- Seizoen groenten 
- Satè saus 

Om het buffet naar eigen wens aan te vullen kunt u een keuze maken uit de mogelijkheden op pagina 8 
 
Luxe Buffet           30,00 
- Soep van de chef  
- Gemengd brood kruidenboter, truffelmayo, tomatentapenade  
- Gemarineerde olijven       

 
Saladebar: 

- Tomaat-Mozzarella salade      
- Pastasalade met pesto       
- Aardappelsalade 

Koud: 
- Plank met luxe gerookte vissoorten, gemarineerde venkel, Citrus vinaigrette  
- Rundercarpaccio, truffelmayo, reypenear   

Warm: 
- Pulled chicken, atjar, krokante ui    
- Kalfssukade uit eigen jus     
- Aardappelgratin 
- Seizoen groenten      

Om het buffet naar eigen wens aan te vullen kunt u een keuze maken uit de mogelijkheden op pagina 8 



 

Restaurant de Leemer Hoef 
Gestelsestraat 102  
5582 HK Waalre 
040-2215406 
 
 

8 

 
Buffet Exclusief          35,00 
- Gemengd brood kruidenboter, truffelmayo, tomatentapenade 
- Gemarineerde olijven        

Saladebar: 
- Groene salade met radijs en appel 
- Tomaat-Mozzarella salade       
- Aardappelsalade        

Koud: 
- Gerookte zalm, gemarineerde venkel, Citrus vinaigrette   
- Rundercarpaccio, truffelmayo, reypenear     
- Hollands bordje        

Warm: 
- Witvis met gepofte paprika       
- Kafssukade uit eigen jus 
- Runderschouderhaas.        
- Gebakken roseval aardappel met knoflook, tijm, rozemarijn   
- Tagliatelle met pesto        
- Seizoensgroenten        
- Soep van de chef       

 
 
Maak uw buffet compleet door een keuze te maken uit de volgende uitbreidingsmogelijkheden 
 

Friet met mayonaise (p.p.)           2,75 
Geroosterde beenham in de klem aan het buffet gesneden (100 gram p.p.)      5,00 
Vlaams stoofvlees in abdijbier bereid (80 gram p.p.)        4,50 
Serranoham met meloen (p.p.)          1,50 
Scampi’s pil pil (p.p.)           2,75 
Spiesje van garnalen            2,30 
Kippendijspiesje            2,10 
Charcutterieplank van gedroogde hammen en worsten     45,00 
Pathé van eendenlever (400 gr)        25,00 
In zijn geheel gepocheerde zalm (3500 gr)       70,00 
Exclusieve platte Oesters, 24 stuks maat 5/0                  100,00 
Royal grandeur platte oester 24 stuks maat 3/0       70,00 
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Desserts  

- IJscokarretje met een keuze uit 4 smaken          4,00 
- IJstaart (omelette Sebérienne)          6,00 
- Nougatine ijstaart            5,50 
- Appeltaart            4,50 
- Grand dessert buffet           8,50 

(diverse kleine dessert gerechtjes in bakjes en glaasjes gepresenteerd met bijvoorbeeld pannacotta, crème 
brulee, spekkoek, en ijs) 

 
 
Hapjes buffet (bij borrel of feestavond) 18,75  
-  huis gemarineerde olijven  
-  verschillende soorten afgebakken brood  
-  smeersels en dips zoals tapenade, kruidenkaas, filet americain  
-  plank met charcuterie zoals Serrano ham, spinata Romana en Iberico ham  
-  kaasplateau met vijgen, noten, honing en siroop  
-  carpaccio met truffelcrème en Old Amsterdam  
-  schaal met gerookte zalm en garnalen salade.  
-  pittige gehaktballetjes in zoete ketjapsaus  
-  gemarineerde chicken wings met chilisaus  

 

Menu’s 
(prijzen zijn een indicatie, afhankelijk van de inhoud van het menu) 

Keuze menu 3 gangen  31,00 
Keuze menu 4 gangen  36,00 
Keuze menu 5 gangen 44,00 
 
Meerdere gangen mogelijk  
 
Het hoofdgerecht wordt geserveerd met bijpassende groenten en aardappel of rijst garnituur.  
Uw gasten mogen een keuze maken uit de vlees of visgerechten. Voor de vegetariërs heeft onze kok een passende 
verrassing. De keuze binnen het menu horen wij graag drie dagen voor aanvang. Een vast menu is mogelijk tot 100 
personen. Wij adviseren u graag bij het samenstellen van een passend menu.  
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Walking Dinner 
 
Een walking dinner bestaat uit verschillende kleine gerechten, feestelijk opgediend, in een informele sfeer. Uw 
keuze bestaat uit vijf of zes gangen. 
 
Amuse 2,50 
Verrassende amuse van de Chef (keuze vis of vlees mogelijk)  
 
5 gangen (1x voor, 1x tussen, 2x hoofd, 1x dessert)  34,75 
6 gangen (2x voor, 1x tussen, 2x hoofd, 1x dessert)  40,50  
 
Vooraf:  
-  garnalensalade op smaak gebracht met bieslook en kruidenmayonaise  
-  tartaar van tonijn, atjar van rettich en kruidenolie 
-  runder carpaccio met Reypenaer en truffelmayonaise  
-  salade van gerookte pulled chicken met taugé, bosui en krokante uitjes 
-  steak tartaar met radijs en kruiden-toast.  
-  gemarineerde couscous met bolcourgette en rode biet  
 
Tussen:  
-  kippenbouillon met Wonton van wortel en ui 
-  glaasje scampi in lookroom, geserveerd met een crostini  
-  soep van de chef, geserveerd in een flute  
-  een verfrissende spoom van yoghurt en kersen 
 
Hoofd:  
-  bulgur met tomaat, feta en asperge  
-  gevulde mini paprika met pompoen en saus van citrusvruchten  
-  zacht gegaarde zeebaars 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 harricot vert  
-  getrancheerde gebakken diamanthaas met rozemarijnsaus en krielaardappeltjes 
-  Leemerstoof van Livar varken met hoisinsaus en beukenzwammen 
 
Dessert:  
-  verrassingsdessert van de chef  
-  ijstaart (omelette Sebérienne)  
-  chocolade festijn  met o.a. mousse, brownie, ijs 
-  ijscokarretje met een keuze uit 4 smaken 
 
Mini walking dinner  25,00  
(eenvoudige gerechtjes voor een aantrekkelijke prijs!)  
 
Vooraf:  salade met gerookte zalm, garnaaltjes en dilledressing  
 
Tussen:  twee kopjes soep op één bordje, soep van de chef en grootmoeders tomatensoep  
 
Hoofdgerecht:  -  Mexicaans hamburgertje 
(3 gangetjes) -  puntzakje frites met mayonaise 
 -  bordje Indonesië: gebakken rijst, stokje kipsaté met saus, kroepoek en atjar seroendeng  
 
Dessert:  ijscokarretje met 4 smaken ijs  
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Barbecue 
(vanaf 35 personen, alleen vanaf maart t/m september) 

 
 
Basis:            19,50 

- Stokbrood kruidenboter     
- Gemarineerde olijven 
- Komkommer salade     
- Pastasalade met pesto      
- Cocktail-, knoflook en barbecuesaus    
- Hamburger       
- Worst        
- Spek        
- Kip          

 
 
Maak uw BBQ compleet door een keuze te maken uit de volgende 
uitbreidingsmogelijkheden 
 

 
- Oerbrood met truffelmayo, tomatentapenade      1,25 
- Tomaat-Mozzarella salade         2,00 
- Spare ribs          2,25 
-  Biefstukspies          3,25 
- Witvis in folie          2,25 
- Garnalenspies          3,25 
- Zalm in folie          2,50 
- Vegetarische hamburger         3,00 
- Groenten spies           2,50 

Op verzoek is een vegetarische/veganistische optie ook mogelijk. Ook houden wij rekening met eventuele 
dieetwensen en allergieën 
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Arrangement Feestdag / Feestavond 
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 

 
Alle arrangementen zijn uit te breiden met: -  Puntzakje frites  2,20  
 -  Meerdere uitbreidingen mogelijk (zie hapjes pagina 4) 
 
Keuze 1   36,00  
Afkoop drank en warme hapjes “Leemer Hoef”  
Warme hapjes: Assortiment van gefrituurde hapjes, zoals bitterballen, nasihapjes, bami schijfjes en kaasbites 
Dranken: onbeperkt alle drankjes zoals bier, rode wijn, witte wijn, mixdrank, port, sherry, vermouth, jenever,  
 speciaal bier, alcoholvrij bier, cola, sinas en jus d’orange, koffie, thee*  
 
Keuze 2   38,00  
Afkoop drank en rondgaan met koude/warme hapjes “Leemer Hoef”  
Koude hapjes: Stokbrood belegd met bijvoorbeeld filet americain, gerookte zalm, boerenham, kruiden- kaas, brie  
Warme hapjes: Assortiment van gefrituurde hapjes, zoals bitterballen, nasihapjes, bami schijfjes en kaasbites 
Dranken: onbeperkt alle drankjes zoals bier, rode wijn, witte wijn, mixdrank, port, sherry, vermouth, jenever,  
 speciaal bier, alcoholvrij bier, cola, sinas en jus d’orange, koffie, thee*  
 
Keuze 3   40,00  
Afkoop drank en rondgaan met koude/warme hapjes “speciaal”  
Koude hapjes:  - Stokbroodjes belegd met garnalensalade, huisgemaakte kipkerriesalade, gorgonzola en gerookte  
 beekforel 
 - Spiesje van garnalen 
Warme hapjes: Garnaaltjes in filodeeg, Bourgondische bitterballen, groenten loempia’s en vlammetjes  
Dranken: onbeperkt alle drankjes zoals bier, rode wijn, witte wijn, mixdrank, port, sherry, vermouth, jenever,  
 speciaal bier, alcoholvrij bier, cola, sinas en jus d’orange, koffie, thee*  
 
Keuze 4   42,75  
Afkoop drank en rondgaan met koude/warme hapjes “exclusief”  
Koude hapjes:  - op tafel staan kleine borrelplankjes met stukjes kaas, metworst, tafelzuur en olijven  

- wij gaan rond met canapés, belegd met bijvoorbeeld Serranoham, gerookte zalm en port salut  
- partje canteloupe meloen met Ibericoham 
- garnalen cocktailtje  

Warme hapjes: - Bourgondische bitterballen, 
 - scampi’s op Oosterse wijze 
 - kippendij spiesje 
 - mini classic burger  
Dranken: onbeperkt alle drankjes zoals bier, rode wijn, witte wijn, mixdrank, port, sherry, vermouth, jenever,  
 speciaal bier, alcoholvrij bier, cola, sinas en jus d’orange, koffie, thee*  
 
Keuze 5   42,75  
Afkoop drank* en hapjes buffet “de Leemer Hoef”  
-  huis gemarineerde olijven  
-  verschillende soorten afgebakken brood  
-  smeersels en dips zoals tapenade, kruidenkaas, filet americain  
-  plank met charcuterie zoals Serrano ham, spinata Romana en Iberico ham  
-  kaasplateau met vijgen, noten, honing en siroop  
-  carpaccio met truffelcrème en Old Amsterdam  
-  schaal met gerookte zalm en garnalen salade 
-  pittige gehaktballetjes in zoete ketjapsaus  
-  gemarineerde chicken wings met chilisaus  
* Binnen onze arrangementen zijn alle drankjes opgenomen, behalve cocktails, puur gedestilleerd en pure likeuren 
en shotjes. 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, speciaal bier, alcoholvrij bier, cola, sinas en jus d’orange, koffie, 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 “Jungle-Kinder Doekamer” en de speeltuin  

 
20.00 uur  Einde feestelijke dag 

(de tijden kunnen in overleg evt. verschoven worden)  
 
 
 
Kosten voor deze dag (per persoon)  
 
Arrangement voor kinderen t/m 12 jaar 23,50  
(Tevens kunnen zij gebruik maken van het door u gekozen buffet of BBQ)  
 
Volwassenen: 
1. Basis buffet  58,00 
2. Luxe buffet 66,00 
3. Exclusief buffet  71,00 
4. BBQ Basis 55,50 
 
Maak uw buffet of BBQ compleet door een keuze te maken uit de uitbreidingsmogelijkheden op pagina 8 en 11 
 
Voor een dessert kunt u, als uitbereiding, een keuze maken uit onze verschillende desserts zoals te lezen in deze 
brochure pagina 8 
 
 
 
 
 
 
* Binnen onze arrangementen zijn alle drankjes opgenomen, behalve cocktails, puur gedestilleerd en pure likeuren 
en shotjes. Hiervoor wordt een meerprijs berekend.  
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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 desbetreffende 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 ge- schieden op een willekeurig 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 factuurda- tum 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 perso- 
neelskosten, € 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 Jungle Kinder 
Doekamer gesloten is wordt de kinderen wel kleurplaten en kleurstiften ter beschikking gesteld.  
 
Het bespreken van een reservering met de directie van De Leemer Hoef kan, na afspraak, altijd 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.  


