WELKOM BIJ ORANJE BUITEN
Direct gelegen aan het Markermeer ligt
ons prachtige strandpaviljoen met aparte
ruimtes voor groepen en partijen.
Van april t/m september zijn
wij 7 dagen per week geopend.
Van oktober t/m maart zijn wij
geopend van donderdag t/m zondag.
- Op aanvraag voor groepen
iedere dag en avond.
- Kijk voor actuele openingstijden
op onze website.

GRATIS

PARKEREN OP
ONS TERREIN
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OVERDAG GENIETEN
1

HIGH TEA
- Soep
- 3 bolletjes van bakkerij Otten met vlees, vis & vegetarisch beleg
- Huisgemaakte scone
- Diverse zoetigheden en taart
- Onbeperkt thee, incl. verse munt- en/of gemberthee
Prijs per persoon in overleg
(vanaf 20 personen)

COMPLETE ORANJE LUNCHes

VLEES
Broodje bourgondische kroket, broodje warme beenham
met honingmosterdsaus en mosterdsoep
VIS
Broodje huisgemaakte tonijnsalade, broodje geplukte zalm en mosterdsoep
VEGANISTISCH
Broodje humusspread met gegrilde groenten, broodje oesterzwamkroket
met truffelmayonaise en tomatensoep (topping keuze: kaas + € 1,20)
Prijs per persoon in overleg

2

GESERVEERD AAN TAFEL
LAAT DE KEUZE OVER AAN UW GASTEN

- Vers brood van bakkerij Otten
- Dik gesneden wit en bruin brood
- Drie soorten beleg
- Soep van de dag (keuze uit twee soorten soep)
- Tonijnsalade, zalmsalade en eiersalade
- Verse jus d’orange (1 glas p.p.)
- Onbeperkt non alcoholische warme dranken
Prijs per persoon in overleg
*Optioneel bij te bestellen: snack of omelet
Lunch-optie 2 is te reserveren vanaf 10 personen
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DE AVOND MET ELKAAR
SHARED DINER

WIJ SERVEREN DIVERSE GERECHTEN OP PLANKEN
ZODAT ALLE GASTEN HUN KEUZE ERAF KUNNEN PAKKEN

1. LEUK OM MEE TE STARTEN
rundvlees bitterballen, mini kaassouffles, butterfly gamba’s,
mini frikandellen, olijven, brood met aioli en tapenade, nacho’s todos
met gesmolten kaas en gekruid rundergehakt, guocamole, tomatensalsa
2. VOORGERECHTEN
- Carpaccio
			
- Salade kippendij			
- Soep					
- Brood met tapenade

- Nacho’s kaas
- Salade gamba’s
- Salade met ingelegde zalm

3. HOOFDGERECHTEN
- Kippendijen met satésaus
- Biefstuk met pepersaus
- Loaded fries met stoofvlees
- Gegratineerde aardappelen met kaas uit de oven en groenten
- Ovenschaal gevuld met 3 soorten vis en bijpassende saus
- Frites met mayonaise en een frisse salade
4. IJS OF KOFFIE
- 2 bolletjes Lucio ijs van Vivaldi of een kopje koffie of thee

SAMEN GENIETEN
WALKING DINER
Brood met olijfolie, tapenade en aïoli (op tafels)		
Sushibowl met keuze uit verschillende toppings		
- Zalm
- Kippendij
- Omelet
Kleine tournedos (ca. 120 gram) met pepersaus 		
geserveerd met aardappelgratin en
seizoensgroenten 							
Dikke frieten met mayonaise 					
Twee bollen ijs van Lucio by Vivaldi				
Prijzen per persoon in overleg
*Voor personen die vegetarisch of veganistisch zijn of dieetwensen
hebben, zorgen wij voor aangepaste gerechten in overleg.
**Voor kinderen hanteren wij aparte prijzen en serveren wij eventueel
een kindermenu.

5. DESSERT
uitgebreid dessert van de chef, bestaande uit een mix van heerlijke diverse
zoetigheden, waaronder: tiramisu, sticky toffee en Lucio ijs van Vivaldi.

BOUWSTENEN SHARED DINER
Combinaties							 Prijzen p.p. in overleg
- Onderdelen 3 en 4		
- Onderdelen 1, 3 en 4						
- Onderdelen 2, 3 en 4				
- Onderdelen 1, 3 en 5				
- Onderdelen 2, 3 en 5 				
*Ben je vegetarisch zijn of heb je speciale dieetwensen, dan krijg je
een apart plankje met gerechten in overleg met onze medewerkers.
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ALS JE IETS TE VIEREN HEBT
MIDDAG ARRANGEMENT

14.00 tot 17.30 uur / minimale boeking: 3,5 uur

- Alle bieren van de tap op fles
- Huiswijnen (rode, witte en rosé)
- Huisgemaakte lemonades
- Alle frisdranken
- Verse jus d’orange
- Diverse warme dranken
- Binnenlands gedistilleerd
Prijs per persoon per uur in overleg
- Warm of koud hapje						
- Tafelgarnituur							
Optioneel							
Prijzen in overleg
Cocktails 			
Gebak (diverse soorten) 					
Saté snack (frieten met saté en salade) 				
Oesterzwamburger met friet en salade)				
Snack (broodje kroket of friet) 			
Het is in overleg vooraf ook mogelijk de drankjes op nacalculatie te bestellen.

MIDDAG ARRANGEMENT 16.00 tot 19.30 uur
UITGEBREID MET SHARED DINER
3,5 UUR DRANK ARRANGEMENT
- Tafelgarnituur
- 1 x koud hapje
- 1 x warm hapje
- Onbeperkt bier, wijn, fris,
warme dranken en binnenlands gedistilleerd
HOOFDGERECHTEN UIT ‘SHARED DINER’
2 BOLLETJES IJS VAN VIVALDI OF KOFFIE
Prijzen per persoon in overleg
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ALS JE MEER TE VIEREN HEBT
AVONDFEEST

20.30 tot 00.30 uur / minimale boeking: 4 uur

- Onbeperkt drankjes (binnen- en buitenlands gedistilleerd)
*m.u.v. shotjes
Prijs per persoon per uur in overleg
- Warm of koud hapje						
- Tafelgarnituur							
Optioneel							
Prijzen in overleg
Cocktails 			
Midnight snack (broodje kroket of friet)					
*minimale afname: 40 personen
Proosten met bubbels						
Liever een andere invulling van de avond?
Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

BRUILOFT
MET EEN DROOM UITZICHT
Je kunt bij ons ook op een unieke en
informele manier trouwen
Wij hebben enorm veel mogelijkheden.
Wij helpen je graag om jullie dag
volledig naar wens in te vullen.
Wil je meer informatie?
Bel of stuur dan een mailtje naar:
bruiloft@oranje-buiten.nl
voor het maken van een afspraak
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MUZIEK, INRICHTING EN SFEER

SUGGESTIES VOOR ACTIVITEITEN

VEEL IS MOGELIJK ............,
Ben je op zoek naar een gezellige band of een allround DJ?
Wij hebben goede ervaringen met de volgende acts:
- DJ Peter Benno (allround DJ)
- Marsha en Friends (band)
- Edith Nuijmijer (allround zangeres)
- DJ MiCaDo (allround DJ)
- DJ Edwin Bakker (allround DJ)
Beschikbaarheid en prijzen op aanvraag.
Je kunt er ook voor kiezen eigen muziek mee te nemen
(aansluiting op muziekinstallatie of via Spotify)
Natuurlijk ben je ook geheel vrij om zelf versiering aan te
brengen in de ruimte. Tijdens een persoonlijk gesprek op
locatie kun je jouw wensen met ons delen.

............, ALLES IS BESPREEKBAAR
Samen met Outdoor Hoorn organiseren we diverse buitenen binnenactiviteiten. Een paar voorbeelden:
Expeditie Robinson
‘Go back to basic’ en ga dit ultieme overlevingsspel aan.
Een fantastisch outdoor uitje vol teambuildingselementen.
Rondvaart Hoorn met sloep
Stap aan boord van onze mooie sloep en maak een rondvaart
door het centrum van Hoorn.
Hou van Holland Quiz
Wat weet uw team over ons koude kikkerlandje?
Tijdens deze gezellige Hollandse quiz komt u daar achter.
VR Game aan tafel
Een spannende interactieve Game. Aan elk team de taak om
de moord aan de dinertafel op te lossen.
Wil je meer informatie? Bezoek onze website www.outdoorhoorn.nl
Alle activiteiten zijn te combineren met een lunch, borrel of diner
Prijzen op aanvraag
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MEETINGS EN VERGADERINGEN
VERGADER ARRANGEMENT

KROON
- Gedurende 4 uur vergaderen (dagdeel)
- Keuze uit de tijdsblokken: 09:00 - 13:00 of 13:00 - 17:00 uur
- Huur locatie (aparte ruimte voor gezelschap)
- Gebruik LCD scherm
- Gratis Wi-Fi (Glasvezel)
- Flip-over
- Kannen water
Pakketprijs per dagdeel in overleg
Optioneel							
Prijzen in overleg
Koffie & gebak 			
Snack break (1/2 saucijzen- of kaasbroodje)				
Lunch						
Shared Diner						
Borrel

VERGADER ARRANGEMENT

TROON
- Gedurende 8 uur vergaderen (gehele dag)
- Standaard tijdsblok: 09:00 - 17:00 uur
- Huur locatie (aparte ruimte voor gezelschap)
- Gebruik LCD scherm
- Gratis Wi-Fi (Glasvezel)
- Flip-over
- Kannen water
Pakketprijs per dag in overleg
Optioneel							
Prijzen in overleg
Koffie & gebak 			
Snack break (1/2 saucijzen- of kaasbroodje)				
Lunch						
Shared Diner						
Borrel
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