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DE RUNDE 

Jachthaven & Bootopslag 

 
GROEPSARRANGEMENTEN EN MENUKEUZES 
 
 
 

Arrangementen 

U kunt bij Jachthaven De Runde ook terecht voor een groepsarrangement. Hiervoor bieden wij 

mogelijkheden aan op het gebied van diner, lunch, en drinken zodat u met uw gezelschap zonder 

enige zorgen een gezellige, geheel verzorgde dag kunt hebben. Hieronder kunt u enkele van deze 

mogelijkheden vinden. Overigens is het ook mogelijk om de arrangementen te combineren met 

bijvoorbeeld een rondvaart, fietstocht of kanotocht. De prijs voor een rondvaart is € 90,- voor het 

eerste uur en daarna € 75,- per uur. Aan boord kan een drankje of lunch worden genuttigd. Het 

huren van fietsen kost € 5,- per fiets. De exacte prijs kan in dergelijke gevallen in nader overleg 

worden vastgesteld. 

Voor de lunch- en dinerkeuzes worden voor kinderen tot en met 3 jaar geen kosten in rekening 

gebracht. Voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar wordt de helft van de normale prijs in rekening 

gebracht. Vanaf 12 jaar geldt de normale prijs. 

Drinken kunt u bij ons per drankje afrekenen, maar het is ook mogelijk om de groep vier uur lang 

onbeperkt te laten drinken (exclusief buitenlands gedestilleerde dranken) voor € 16,- per persoon. 

 

 

Lunch 

 

Eenvoudige lunch 

€ 9,- per persoon 

 Diverse luxe broodjes, met meerdere soorten zoet en hartig beleg 

 Jus d’orange, melk, koffie of thee 

 Naar keuze een kroket of frikandel, of soep 

 

Uitgebreide lunch  

€14,- per persoon 

 Diverse luxe broodjes met meerdere soorten zoet en hartig beleg 

 Jus d’orange, melk, koffie of thee 

 Soep 

 Boerengehaktbal 

 

Jachthaven en Bootopslag De Runde 

Oosterkade 5 

9561 NA Ter Apel 

Telefoon: 0599 850953 

Mobiel: 06 50261373 

Fax: 0599 851717 

Website: www.jachthaventerapel.nl 

E-mail: info@jachthaventerapel.nl 
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Diner 

Voor het diner zijn er in principe zes verschillende mogelijkheden. Een voor- en nagerecht kunnen bij 

ieder buffet naar keuze nog worden toegevoegd, zoals een sorbet met roomijs, vruchten, saus en 

slagroom voor €3,50 per persoon. Ook kan een soepje aan het buffet worden toegevoegd voor € 

3,00 per persoon. Hierbij bevelen wij de bospaddenstoelencrèmesoep aangevuld met 

kastanjechampignons aan en als tweede soep (voor groepen van meer dan 20 personen) een 

tomatengroentesoep of kippensoep. 

 

Keuze 1: Warm en koud buffet 

€ 20,50 per persoon, minimaal 20 personen 

 Twee frisse salades: Griekse salade en kipkerrie-ananassalade 

 Rundvlees-  en zalmsalade 

 Pastasalade 

 Diverse vissoorten 

 Ardennerham of rollade 

 Stokbrood en kruidenboter 

 Bami of nasi met varkenshaas in satésaus en gehaktballetjes 

 Gebakken aardappelen met varkenshaas in roomsaus 

 

Keuze 2: Warm buffet 

€ 18,- per persoon 

 Vier vleessoorten: varkenshaas, schnitzel, kipmedaillons, entrecote 

 Twee soorten warme groenten 

 Twee frisse salades: keuze uit Griekse salade, kipkerrie-ananassalade of witlofsalade met 

gerookte zalm 

 Gebakken aardappelen 

 Gefrituurde aardappelpartjes of patat 

 Champignons, champignonsaus, jachtsaus, en gebakken uien 

 

Keuze 3 : Stamppot buffet 

€ 17,- per persoon 

 Vier soorten stamppot met een verrassingsstamppot: keuze uit hutspot, zuurkool, boerenkool, 

snijbonen, rauwe andijvie, en komkommer 

 Griekse salade 

 In het buffet zijn eveneens inbegrepen: een halve rookworst per persoon, een halve uitgekookte 

droge worst per persoon, spek, spekreepjes, rundvleesjus, jachtsaus, en gebakken uien 
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Keuze 4: Hapjesbuffet 

€ 18,- per persoon 

 Stokbrood en kruidenboter 

 Warme beenham en beenhamsaus 

 Saté, satésaus en gehaktballetjes 

 Pasteitje met kalfsragout 

 Kleine saucijs of dergelijk product 

 Rundvlees-, eier- en zalmsalade 

 Griekse salade en kipkerrie-ananassalade 

 Diverse vishapjes 

 Diverse soorten kaas en toast 

 Gevulde eieren 

 Diverse vleeshapjes 

 Eventueel patat voor de kinderen 

 

Keuze 5: Visbuffet 

€ 22,- per persoon 

 Vers gerookte zalmforel, naturel of in wijn en kruiden 

 Twee soorten warme groenten: Parijse wortelen, gemengde groenten of sperziebonen 

 Gebakken aardappelen, aardappelpartjes en patat 

 Griekse salade 

 Kipkerrie-ananassalade of witlofsalade met gerookte zalm 

 

Keuze 6: Barbecue 

€15,50 per persoon 

 Vijf stukken vlees per persoon verdeeld over 7 soorten: karbonade, varkensfilet, kipfilet, sjasliek 

of Hawaii-spies, spareribs, braadworst, hamburger 

 Fakkelbrood (crêpe gevuld met kaas en groente) 

 Twee frisse salades: Griekse salade en kipkerrie-ananassalade 

 Rundvlees-, eier- en zalmsalade 

 Stokbrood en kruidenboter 


