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1. Lunch
Dit serveren we vanaf 10 personen 
Lunchgerechten worden tot 14:30 uur geserveerd. 

Pannenkoeken lunch buffet   € 13,50 
Kleine pannenkoeken zo veel als u wilt, geserveerd met lekkere zoetwaren. 
Onder andere: Stroop, basterd- en poedersuiker maar ook chocoladevlokken en jam. 
Met daarbij onbeperkt koffie, thee en melk 

Boerenbroodbuffet       € 14,50 
Sneden boerenbrood rijkelijk belegd met: brie, kaas, carpaccio, beenham, 
Ardennerham en hummus  
Met daarbij onbeperkt koffie, thee en melk  

Gieters boerenbroodbuffet        € 17,50 
Sneden boerenbrood luxe belegd met: zalm, tonijnsalade, brie, Old Amsterdam, carpaccio, 
Ardennerham, beenham  en hummus 
Met daarbij onbeperkt koffie, thee en melk  

Boerenbroodbuffet de luxe      € 19,50 
Klein kopje soep van de dag. Sneden boerenbrood luxe belegd met: zalm, tonijnsalade, brie, 
Old Amsterdam, carpaccio, Ardennerham, beenham, hummus en kroket met mosterdmayo 
Met daarbij onbeperkt koffie, thee, melk en verse jus  

Lunch menu Fanfare € 27,50 

Keuze uit onze 3 soepen 
**** 

Met polenta, tomaat en saus van miso 
Of 

Zalm uit de oven, op verse pasta, 
met spinazie, tomaat en feta op verse tagliatelle 

**** 
Koffie of thee met Macaron 
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2. Menu’s
Bij al onze menu’s krijgt u vooraf een plankje boerenbrood en smeerseltjes. Het hoofdgerecht wordt 
geserveerd met een aardappel- en groentegarnituur en salade.  

Puntermenu € 24,50 
Keuze uit onze 3 soepen  
***** 
Overijsselse Roastpork   
met champignonroomsaus 
of  

Met polenta - tomaat - saus van miso 
***** 
Vanille ijs met chocoladesaus en slagroom 

Haanstra Menu € 29,50 

Met gebakken spinazie - grotchampignons - knoflook - room 
*****  
Zalm uit de oven met spinazie - tomaat – feta, op verse tagliatelle 
Of 
Boeuf Bourgonion  
Lekker Frans stoofgerecht van rundvlees in rode bourgognewijn,  
Champignons – bleekselderij – wortel - uitjes - reepjes spek 
***** 
Crème Brûlée met slagroom  

Giethoornmenu € 32,50 

In frambozenazijn gemarineerde lotuswortel,  
met gefrituurde lotuswortel chips - framboosjes - noten  
***** 
Steak van diamanthaas met champignonroomsaus  
of 
Truffel ravioli met warm gerookte zalm  
Met gebakken spinazie – grotchampignons - knoflook - groene asperge 
***** 
Hazelinobol, vanille-ijs en slagroom 

Chefs Sharing menu      (Laat u verrassen door de chef) € 39,50 
Chefs voorgerecht,  
Chef maakt voor u een trio van voorgerechten 
***** 
Chefs hoofdgerecht:  
De chef zal jullie verrassen met verschillende gerechten 
***** 
Chefs dessert – proeverij van diverse kleine nagerechten 
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3. Buffetten   (Vanaf 25 personen)

Venetië buffet          € 27,50 
Op de tafels worden plankjes boerenbrood met verschillende smeerseltjes neergezet 
Voorgerechten: 
Carpaccio 
Pasta salade met Italiaanse ham en geroosterde groenten 
Tomaten & komkommer salade 
Hoofdgerechten: 
Verse pasta met een rundvlees tomatensaus (bolognese) 
Verse pasta met gebakken spekjes, room en ei (carbonara) 
Verse ravioli met paprika, ui, room en spinazie 

Weidebuffet                   € 32,50 
Op de tafels worden plankjes boerenbrood met verschillende smeerseltjes neergezet 

Voorgerechten: 
Gerookte Ardennerham met frisse meloen 
Vleessalade gegarneerd met verschillende ham soorten 
Carpaccio met Parmezaanse kaas en pijnboompitten 
Huisgemaakte roseval aardappel salade met spekjes en paprika 
Italiaanse pastasalade met geroosterde noten 
Hoofdgerechten: 
Gemarineerde Varkensreepjes met champignonroomsaus 
Truffel ravioli met gebakken spinazie, grotchampignons, knoflook en room 
Tomaten & komkommer salade 
Gekruide rijst en huisgemaakte frieten 

Luxe Seizoensbuffet van de chef       € 37,50 
Dit fantastische buffet wordt gemaakt met seizoensgebonden producten. 
Op de tafels worden plankjes boerenbrood met verschillende smeerseltjes neergezet 

Voorgerechten: 
Soep van de dag 
Twee samengestelde salades met bijpassende garnering 
Gerookte hamsoort met antipasti 
Seizoenspaté 
Carpaccio 
Twee rauwkostsalades 
Twee koude visgerechten 
Hoofdgerechten: 
Drie warme vlees/gevogelte gerechten 
Eén visgerecht 
Twee verse groentegarnituur 
Een rijst- of pastagerecht 
Huisgemaakte frieten 
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3.1 Pannenkoeken buffetten 

Op tafel staat stroop en poedersuiker / basterdsuiker 
Al onze pannenkoeken worden gebakken naar het recept van mijn moeder die het weer van haar 
moeder kreeg. 

Pannenkoeken | Tapas    (vanaf 5 personen)   € 17,50 
Onze kok maakt steeds verschillende pannenkoeken en snijd deze in punten zodat u van alle 
pannenkoeken een stuk kan pakken. Onze chef gaat door met bakken tot u niet meer kunt en 
bakt steeds iets anders 

Pannenkoeken | 10 keuze    (vanaf 15 personen) € 9,00 
Keuze uit 10 pannenkoeken, stroop en suiker staan op tafel 

Pannenkoeken menu 
Vooraf:        € 18,50 
Keuze uit onze 2 huisgemaakte soepen  
***** 
Hoofd: 
Keuze uit 10 echte oud Hollandse pannenkoeken met stroop en suiker op tafel 
***** 
Lekker na: 
Koffie of thee met arretjescake 

Gieters Pannenkoeken Buffet  (vanaf 15 personen)  € 19,50 
Op het buffet staan kleine pannenkoeken die u zelf kunt beleggen, deze worden steeds 
aangevuld. 
Zoet: 
verschillende soorten jam - rozijnen - chocolade vlokken - boerenjongens – appel - gember - 
kaneel - banaan - chocoladesaus - nutella   
Hartig: 
spek - brie - boerenbeenham - ui - paprika - champignons - geraspte kaas 

Rietdekkers Pannenkoeken drie gangen   (vanaf 15 personen) € 24,50 
Keuze uit twee soepen in een klein kopje  
*** 
Op het buffet staan kleine pannenkoeken die u zelf kunt beleggen, deze worden steeds 
aangevuld. 
Zoet:        
verschillende soorten jam - rozijnen - chocolade vlokken - boerenjongens - appel - gember - 
kaneel - banaan - chocoladesaus - nutella   
Hartig: 
spek - brie - boerenbeenham - ui - paprika - champignons - geraspte kaas 
*** 
Grote mensen kinderijsje met advocaat en slagroom 
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4. Barbecues     (vanaf 10 personen)

Tuba barbecue  € 28,50 
 Boerenbrood met een dip  
*** 
Hamburger van 100% Vechtdal rund 
Groentespiesje van courgette, rode ui en paprika 
Stokjes kipsaté  
Gemarineerde Roast pork  
American spareribs 
*** 
Salades & sauzen  
Huisgemaakte frieten  

Fanfare barbecue € 32,50 
Boerenbrood met een dip  
*** 
Hamburger van 100% Vechtdal rund 
Gemarineerde Roastpork  
Malse biefstuk (diamanthaas) gemarineerd in knoflook olie 
Stokjes kipsaté  

Zalm stukjes in open foliebakje met pesto, spinazie, tomaat en feta 
*** 
Salades & sauzen  
Huisgemaakte frieten  

Luxe barbecue  € 37,50 
Boerenbrood met een dip  
*** 
Hamburger van 100% Vechtdal rund 
Groentespiesje van courgette, rode ui en paprika  
Fries kruidvarken 
Stokjes kipsaté 
American spareribs  
Groene asperges in kruidige olijfolie  
Verschillende vis in folie met knoflook en paprika  
Spies met malse biefstuk en gamba’s 
Malse biefstuk (diamanthaas) gemarineerd in knoflook olie 
*** 
Aardappeltjes in knoflook, olijfolie en rozemarijn  
Salades & sauzen  
Huisgemaakte frieten  

Heeft u liever dat wij voor uw gezelschap BBQ’en? Geen punt, meerprijs bedraagt€ 2,50 p.p. 
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5. Desserts      (Vanaf 15 personen)

IJsje van de chef        € 5,00 
Onze kok schept voor u een bolletje ijs of meer in een hoorntje  
Keuze uit drie smaken, met verschillende soorten dip en natuurlijk slagroom 

Dessertbuffet Sibérienne       € 7,50 
Feestelijke vanille ijstaart, omkapseld met cake en gesuikerd eiwit, gegratineerd in de oven, 
chocoladesaus, aardbeiensaus, advocaat, vers fruitsalade en warme kersen 

Zoete verleiding proeverij € 9,50 
Je proeft van alles, dit is voor de echte “dessertgekken”, 
een groots dessert buffet voor jullie  
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6. High tea / High wine
(Vanaf 4 personen) 

High Tea         € 27,50 
Fanfare sweet stuff & fine tea’s, 3 gangen  

Ontvangst met glas Prosecco en diverse thee van Peeze 
Ook verse munt, citroen, gember thee is mogelijk, geserveerd met honing  
IJswater met munt, sinaasappel en citroen 
*** 
Fanfare plank met verschillende zoete dingen van bonbons tot kleine taartjes 
*** 
Huisgemaakt soepje van onze chef 
*** 
Finger sandwiches met: 

Roast beef met crème van look 
Zalm met kruiden crème fraîche 
Komkommer met jonge kaas 

High wine         € 29,50 
Fanfare favorites & fine wines, 3 gangen  

Ontvangst met glas prosecco  
Tijdens het arrangement ontvangt U een wijnplank met 5 glaasjes verschillende wijnen 
IJswater met munt, sinaasappel en citroen 

Nachos pulled pork 
*** 
Huisgemaakt soepje van onze chef  
*** 
Uitgebreide borrelplank: 
Boerenbrood - hummus - olijven - gerookte zalm – droge worst van Brandt & Levie - Reypenaer 
kaas – baby uitjes op aceto balsamico -  tonijnsalade - carpaccio van rib-eye - nachos – paprika  

High Beer        € 29,50 
Fanfare favorites & cool beerpairing, 3 gangen  

Ontvangst met glas gingerbeer 
Tijdens het arrangement ontvangt U een bierplank met 5 glazen verschillende bieren 
IJswater met munt, sinaasappel en citroen 

Nachos pulled pork 
*** 
Huisgemaakt soepje van onze chef  
*** 
Uitgebreide borrelplank: 

 Boerenbrood - hummus - olijven - gerookte zalm – droge worst van Brandt & Levie - Reypenaer 
 kaas – baby uitjes op aceto balsamico -  tonijnsalade - carpaccio van rib-eye - nachos – paprika  
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7. Hapjes & drankjes
De verschillende manieren van drinken 

Manier 1: Alle drankjes die uw gezelschap drinkt noteren wij (nacalculatie). 
Manier 2: U geeft uw gasten muntjes à 2,75 p.m. hiervoor krijgt men fris, bier, binnenlands 

gedistilleerd, 
1,5 muntje zijn wijn, speciaal bieren en buitenlands gedistilleerd. 

Manier 3: Uitkoop; de eerste 2 uren 17,50, daarna 4,75 per uur voor een Hollands drankenpakket 
(bier, fris, wijn, binnenlands gedistilleerd) 
(Buitenlands zijn de speciaal biersoorten, likeuren, whisky’s en rum en dergelijke). 

Hapjes tijdens uw feestavond: 
Onbeperkt koffie en gebak      € 8,00 

Onbeperkt koffie & thee, verschillende thee soorten, verse munt en honing.  
Selectie van onze eigen gemaakte gebak soorten zodat men alles kan proeven 

5 keer warm bittergarnituur € 6,00 
We komen 5x langs met warm, gemengd bittergarnituur 

5 keer  koud/warm bittergarnituur € 7,00 
We komen 5x langs met warm gemengd en koud bittergarnituur 
en er staan zoutjes, nootjes op tafel 

6 keer luxe hapjes        € 10,00 
We komen 6x langs met o.a. toastje zalm, carpaccio rolletjes, bruschetta ham, toastje brie en 
paling mousse, kalfsbitterbal, kaassoufflé, gehaktballetjes en kipstukjes van van Dobbe 

Oesters  per stuk € 3,00 
Oester tafel, hier staat de chef oesters open te maken, 
u kunt zelf aan geven hoeveel u er wilt hebben

Broodje warm vlees € 6,00 
Van de bbq met keuze uit verschillende sausjes 

Mini broodje hamburger € 6,00 
Van het Vechtdalrund met verschillende garnituren en sauzen 
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8. Bruiloft arrangement
Op zoek naar een fijne trouwlocatie?  
Het gezellige en sfeervolle Fanfare of de Witte Hoeve lenen zich perfect voor jullie trouwdag. 
Met liefde verzorgen we al jullie wensen op het gebied van receptie, borrel en feestavond.  

Maak een afspraak met ons voor een oriënterend gesprek. 

Voorbeelden feestavond 

Love is in the air € 35,00 
Hollands drankenpakket gedurende 4 uur  
Ontvangst met prosecco of homemade ijstea   
Nootjes en zoutjes op tafel 
Afwisselend  5 keer warm en koud bittergarnituur 
Tot slot koffie met bonbons vanaf het buffet 

All together now       € 42,50 
Hollands drankenpakket gedurende 4 uur 
Ontvangst met Hugo, aperol spritz of home-made ice tea 
Afwisselend 5 keer warm en koud bittergarnituur 
Nootjes en zoutjes op tafel 
Broodjes beenham worden door onze koks in een grote pan op het terras voor u klaargemaakt 
Tot slot koffie met bonbons vanaf het buffet 

Ook leuk wat we kunnen doen 

* Met een aangeklede punter of onze rondvaartboot naar kerk of gemeentehuis
* We zijn ook een trouwlocatie dus jullie kunnen bij ons voor de burgerlijke stand trouwen
* Als jullie dan getrouwd zijn kunnen jullie aan boord proosten op het huwelijk
* Aankleding met hartjes ballonnen, slingers of wat er maar gevraagd wordt aan wensen
* Aan het eind van de feestavond kunnen jullie in een bootje worden uitgezwaaid door de gasten
* Trouwen kan bij de Fanfare en de Witte Hoeve
* Trouw foto’s maken bij bv Olde Maathuis, tijdens een boottocht of op het eiland.
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9. Activiteiten
De groepsprijs voor al onze activiteiten geldt vanaf 15 personen. Komt u met minder personen, dan is 
dat geen probleem, maar u betaald de groepsprijs voor 15 personen 
Als u bij ons een buitenactiviteit heeft geregeld en het is slecht weer, dan bieden wij u een alternatief 
programma aan (we kunnen alleen niet van tevoren zeggen wat dit wordt). 

Boeren Disc Golf op het water 1 x 9 holes   1½ uur  € 15,00 
Deze activiteit was nog niet eerder te vinden op het water, maar bij ons kunt u het nu spelen. 
Na uitleg van één van onze medewerkers doorkruist u het Wiede met een fluisterpunter. U 
moet 9 holes afleggen die op het land of in het water liggen. Met behulp van een drijvende disc 
moet u in zo min mogelijk worpen de disc in de hole proberen te werpen.  
Fulltime begeleiding aanwezig. 

Gieters Punter klootschieten op het water    1½ uur   € 13,00 
Ja, u ziet het goed!!  We gaan klootschieten op het water. De oude Drentse balsport die 
normaal over land gaat, hebben wij omgedoopt tot watersport! Met fluisterpunters gaat u naar 
het Wiede waar u een parcours gaat afleggen, door in zo min mogelijk worpen een heuse 
ankerboei of reddingsboei naar het einde van het parcours te werpen.  
Fulltime begeleiding aanwezig. 

Gieterse Holderbolder Punterfluisterspeurtocht  1½ uur  € 11,00 
In de schilderachtige omgeving van Grand Café Fanfare is een route uitgezet voor deze 
fluisterpunterspeurtocht. Al varend  kunt u genieten van de mooie omgeving van Giethoorn 
met al zijn kanaaltjes en meren. Tijdens deze unieke tocht wordt uw kennis en scherpte op de 
proef gesteld. Een belevenis voor jong en oud.  

Rondvaart door het Gieterse dorp 1 uur € 12,50 
1½ uur € 15,00 
2 uur € 19,50 

Deze rondvaart gaat door het dorp met al zijn mooie schilderachtige huisjes. Ook maakt u een 
tocht over het Bovenwiede waar de schipper u alles vertelt over Giethoorn. Hoe het is ontstaan 
en natuurlijk ook hoe en waar de film `Fanfare` van Bert Haanstra is opgenomen.  
Vaart u 2 uur dan pauzeren we bij de uitkijktoren en kunt u over het gebied uitkijken. 

Prive rondvaart is ook mogelijk vanaf 250,00 per uur tot 25 personen 

Op onze rondvaartboot zijn verschillende dingen te regelen zoals: 
Wijnproeverij, lunch, koffie met gebak, vergadering, boswachter, live muzikant 
en nog veel meer, vraag naar de mogelijkheden  

Audiotour Giethoorn met Verteller Cafébaas Geursen (ook in het Duits en Engels) € 5,00 

Wie kent hem niet, cafébaas Geursen uit de succesfilm “Fanfare”. Met zijn markante uitstraling en 
bulderende lach is hij niet te missen. Kom  alles te weten over Giethoorn door de verhalen van onze 
Cafébaas. In de audiotour vaar of wandel je met hem mee en leer je van alles over Giethoorn en haar 
prachtige historische panden. 
Je krijgt een luisterapparaat mee waar de verhalen in Nederlands, Duits en Engels op staan en ook 
een plattegrond zodat je op de juiste plek het verhaal kan horen. 

Dit kan met de boot of fiets of als je door het dorp wandelt. 
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Pubquiz   (binnen activiteit)     2 uur   € 8,50 
Bij een pub quiz nemen teams van 4 tot 6 personen het tegen elkaar op door middel van het 
beantwoorden van vragen op het gebied van allerlei onderwerpen, zoals geschiedenis, sport, 
aardrijkskunde, muziek, film, etc. De vragen worden gesteld door onze quizmaster en extra 
levendig gemaakt door ondersteuning van beeld- en audio fragmenten. We kunnen u 
geruststellen: een pub quiz bevat elementen die het voor iedereen leuk en interessant maken. 
De één is een expert op het gebied van muziek of geschiedenis en de ander weet misschien juist 
weer alles over sport.  
Dit maakt de pub quiz toegankelijk voor iedereen; jong en oud. 

Kick Bike Step       2 uur   € 7,50 
Kick-biken is het nieuwe steppen.  
De kickbikes zijn voorzien van een groot voorwiel en erg leuk om te doen. 
Route te bike door het dorp en erom heen, je krijgt een mooie route mee en flesje water. 

Stand Up Paddling    2 uur  € 20,00 
Staande op een brede surfplank door het natuurgebied peddelen, heerlijk relaxen! 
Incl. waterschoenen en route 

Midgetgolf                 1½ uur      € 4,75 
Midgetgolf is een sport waarbij je een parcours van 18 holes in zo min mogelijk aantal slagen 
probeert af te leggen. Door verschillende hindernissen staat u bij elke baan weer voor een 
uitdaging. Sla de bal door een looping, het doolhof of een hole-in-one in het net.     

Boogschieten  (binnen activiteit)  1 uur    € 6,50 
Boogschieten in Giethoorn en je dan de Gieterse Wilhelm Tell voelen. Een ervaren 
boogschutter geeft u instructies en laat u eerst een tijdje oefenen. Daarna gaan we op een doel 
schieten of houden we een kleine competitie, afhankelijk van het niveau en de wensen van uw 
groep.  
Fulltime begeleiding aanwezig. 
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Ei-schieten (activiteit is overdekt)         1 uur        € 8,50  
Bij deze activiteit gaan we kijken wie de beste schutter is. Met een luchtbuks met laservizier 
gaat u met fulltime begeleiding echte eieren tot "struif" schieten. Een activiteit met een 
doelgericht en humoristisch tintje.  
Fulltime begeleiding aanwezig.  

Museum Giethoorn of punterbouwer Schreur  (activiteit is overdekt) 
€ 6,50 

We kunnen voor u deze museums boeken in uw arrangement  
Museum Giethoorn: Dit museum is net helemaal verbouwd, hier laten ze u zien hoe men 
vroeger in Giethoorn werkte en leefde. 
Punterbouwer Schreur: Op deze originele punterwerf kunt u zien hoe er vroeger en nu nog 
klassieke punters gebouwd worden.  

Wijnproeverij     (binnen activiteit)  1  uur € 18,50 
 In een sfeervolle ambiance met brandende kaarsen, kunt u gezellig met 
uw vrienden of collega’s genieten van diverse wijnen. U begint met een 
frisse bubbel, daarna 2 witte en 2 rode wijnen. Tijdens deze 
wijnproeverij staat er boerenbrood en verschillende smeerseltjes op 
tafel. Gemengde noten, gemarineerde olijven, zongedroogde tomaten, 
kannen water, kwispedoors (spuugbakken). De vinoloog vertelt u alles 
over de kunst van het wijnproeven.  

Biertapworkshop  (binnen activiteit)  1 uur   € 16,00 
Hoe een biertje smaakt weet u vast wel. Maar heeft u altijd al eens willen weten hoe het voelt 
om een lekker biertje te tappen? Grand Café Fanfare biedt een biertapworkshop aan, waarbij 
wij u verzekeren, dat u aan het eind van de cursus het perfecte biertje kan tappen.  
Incl. warm bittergarnituur en natuurlijk de 4 getapte biertjes  

Speciaal Bierproeverij  (binnen activiteit)    1 uur   € 18,50 
Ook kunnen wij een bierproeverij voor u organiseren waar u een 5-tal bieren van de tap gaat 
proeven met daarbij natuurlijk diverse lekkere hapjes aan de bar. U wordt verdeeld in groepjes 
en gaat dan samen proeven en proberen te raden welk biertje u geproefd heeft, inclusief warm 
bittergarnituur. 
Combinatie van deze 2 bierworkshops kan natuurlijk ook  € 22,50 

Wilt u de winnaars belonen, dan kan dit met bijvoorbeeld: 
Medailles  1e, 2e, 3e prijs € 4,75 
Flesje geytbier   € 3,50 
Fles Fanfarebitter 0.35 liter € 13,50 
Fles Fanfarebitter 0.70 liter € 18,50 
Kistje Geytbier 3 flesjes  € 13,50 
Kistje Geytbier 4 flesjes  € 15,00 
Kistje Geytbier 6 flesjes  € 20,00 
De film “Fanfare” van Bert Haanstra € 17,50 
Box van Bert Haanstra met al zijn films € 45,50 
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10. Varen

Onze bootjes zijn uitgerust met luxe kussens (muv fluisterboot), vaarroute met leuke stops, plek 
om uw lunch en drankjes te bewaren, fleecekleed om lekker op of onder te zitten in het 
natuurgebied, bij vraag koelelementen en kinder zwemvestjes. 

Fluisterboot t Wiede , huren tot en met 6 personen 
2 uur  € 50,00 
3 uur  € 70,00 
4 uur € 95,00 
Dag prijs (10:00 tot 17:00 uur) € 115,00 

Boot ’t Wiede Deluxe, huren tot en met 8 personen 
2 uur € 60,00 
3 uur  € 85,00 
4 uur € 115,00 
Dag prijs (10:00 tot 17:00 uur) € 145,00 

Luxe sloep met kolomstuur huren tot 10 personen 
2 uur € 85,00 
3 uur  € 125,00 
4 uur € 165,00 
Dag prijs (10:00 tot 17:00 uur) € 215,00 

Kajak voor 2 personen huren (alleen Witte Hoeve) 
2 uur € 25,00 
Dag prijs (10:00 tot 17:00 uur)  € 30,00 

SUP- board 1 persoon huren (alleen Witte Hoeve) 
2 uur   € 20,00 
3 uur  € 30,00 
Dag prijs (10:00 tot 17:00 uur) € 37,50  

 Borrelbox 
In deze box zit een plaid, 2 Geytbiertjes, 1 flesje water, 

blokjes Hollandse kaas, droge worst van Brandt & Levie en tortilla chips. 
€ 14,50 p.p. 

(Natuurlijk kunt u op de dag zelf de drankjes wisselen voor wijn of fris). 

Lunch box 
In deze box zit een plaid, 3 ruim belegde 

bolletjes met kaas, ham en hummus, stuk fruit, flesje water en een sapje  € 14,50 p.p. 
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Teambuilding uitje Giethoorn (Witte Hoeve of Fanfare) 
14.00 uur – Koffie met gebak 
Onbeperkt koffie & thee, verschillende thee soorten, verse munt en honing, limonade voor de kids. 
Plank met diverse gebakjes uit eigen keuken om zelf te kiezen  
14:30 uur  – Blaaspijp & Boogschieten  
We gaan met elkaar de strijd aan met blaaspijpschieten en boogschieten, de winnaar wint een prijs. 
15:30 uur  – Kick bike step  
Kick bike is het nieuwe steppen de kickbikes zijn voorzien van een groot voorwiel en erg leuk. 
Je krijgt een mooie route mee om te biken, met een flesje water mee ontdekt U om het dorp en het 
centrum van het dorp.  
17.00 uur – Geytbiertje  
Terug bij de Fanfare voor een aperitief, ons eigen Geytbiertje of Home made ice tea  
17.30 uur – Dineren op een wiede de luxe    
Bij de start van het varen krijgen jullie een soepje mee aan boord  
Keuze uit onze 3 huisgemaakte soepen,  geserveerd met soepstengel  
***** 

Bij het volgende restaurant gaan jullie van boord en krijgen jullie het hoofdgerecht aan tafel. 
Chef heeft een grote houten plank met verschillende gerechten gemaakt, voor ieder wat wils. 
***** 

Terug aan boord met een lekker dessert voor onderweg. 
19.30 uur – Terug bij vertrekpunt  
Eventueel nog een kopje koffie of misschien een borrel en swingen op de muziek  
 
Prijs personen:  € 67,50 per persoon  
 
 Vanaf 10 personen, excl. overige drankjes, deze reken je af bij de restaurants  
 
 
Dineren op een rondvaart boot in Giethoorn (Witte Hoeve of Fanfare) 
17.00 uur – Ontvangst met cocktail  
Wij ontvangen U met een verfrissende cocktail of mocktail, als start van het diner krijgt U een amuse. 
17.30 uur – Chefs Sharing menu op een Rondvaart boot   
Er gaan gastheren-/vrouwen mee aan boord voor de drankjes  
Chefs voorgerecht 
Chef maakt voor U een plank met voorgerechten 
***** 

We maken een stop op het eiland waar jullie een kopje huisgemaakte soep krijgen  
***** 

Verrassingshoofdgerecht: (dit krijgen jullie bij een ander restaurant) 
De chef zal jullie verrassen met verschillende topgerechten,  
geserveerd met aardappel- en groentegarnituur. 
***** 

Chef’s dessert – proeverij van diverse kleine nagerechten 
Dit gerecht komt varend naar jullie toe 
20.45 uur – Terug bij vertrekpunt  
Koffie met macarons  
 
Prijs personen:     € 60,00 per persoon zonder drank 
   € 85,00 incl. drank van 17:00 tot 21:30 uur  
 Vanaf 20 personen  
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12. Vergader arrangementen 
 

2 tot 4-uurs businessarrangement      € 27,50 

• Onbeperkt koffie en thee  
• Zoete versnapering in de ochtendpauze 
• Gebruik van de plenaire vergaderruimte, met vergaderopstelling naar keuze  
• Onbeperkt koffie en thee 
• Snoepjes en pepermuntjes 
• Op het buffet staat vers fruit 
• Karaf ijswater met munt en citroen 
• Twee flip-overs, stiften  
• Onbeperkt gebruik van wifi 

 

6 tot 8 –uurs businessarrangement      € 52,50 

• Onbeperkt koffie en thee  
• Zoete versnapering in de ochtendpauze  
• Gebruik van de plenaire vergaderruimte, met vergaderopstelling naar keuze  
• Snoepjes en pepermuntjes 
• Onbeperkt koffie en thee 
• Karaf ijswater met munt en citroen 
• Twee flip-overs, stiften  
• Onbeperkt gebruik van wifi 
• Uitgebreid boerenbroodbuffet in het restaurant (dit kan ook  aan boord van rondvaartboot) 
• Assortiment groentesticks met Yoghurtdip in de middagpauze 

 

Waarom Giethoorn 
* Uitstekende bereikbaarheid door de ligging van het dorp 
* Ruime parkeerplaats  
* Gezellig en goed restaurant 
* Mooi en leuk om te bezoeken  
 
Extra opties: 
* Een rondvaart door het dorp (hier zou U ook door kunnen vergaderen)  
* Even sportief met de Kick bikes door Giethoorn 
* Museum Giethoorn 
* Eierschieten, even iets geks tussen door 
* We hebben verschillende opties voor slapen zodat u een er 2-daagse van kan maken  
* Hartige snack tussen door  
* Beamer met scherm        € 45,00  
* Geluidsinstallatie         € 35,00  
* Grote zaal huur onder de 20 personen     € 75,00  
* Wijnproeflokaal bezetting tot 25 personen, onder de 10 personen  € 45,00  
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