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MET UW GEZELSCHAP NAAR
WINTER VILLAGE OISTERWIJK

Winter Village Oisterwijk is een nieuw winterevenement dat van 

15 december 2017 tot en met 7 januari 2018 plaats vindt op de kop 

van de Lind. Gedurende de 24 dagen kan er dagelijks geschaatst 

worden en organiseert Winter Village Oisterwijk tal van 

evenementen voor jong en oud. In de sfeervolle Wintertent kunt u 

heerlijk opwarmen onder het genot van een drankje en een hapje. 

Met de gezellige, sfeervolle en warme uitstraling is Winter Village 

Oisterwijk de perfecte locatie voor uw (bedrijfs)borrel of feestje.

Verderop in deze brochure kunt u verder lezen wat we u bieden qua 

kinder-, borrel- en dinerarrangementen! 

We beloven u één ding: U en uw gezelschap komen niets tekort!

U dient vooraf te reserveren als u gebruik wilt maken van de 

arrangementen.  Zo kunnen wij tijdig onze inkopen doen en uw 

bezoek voorbereiden.

                     Geef uw reservering aan ons door via:

                    info@wintervillageoisterwijk.nl

Consumptiemunten

Een munt kost €2,25 en is in te 

leveren aan de Winterbar of bij 

de Koek & Zopie. 

U kunt de aangeschafte 

munten in een pot bij u 

houden of uitdelen aan uw 

gezelschap. Ook bieden wij de 

mogelijkheid om de pot achter 

de bar te houden. Zijn uw 

munten op, dan kunt u de pot 

gemakkelijk opwaarderen met 

50 munten.

Blijven er munten over? Dan is 

dat geen probleem, wij nemen 

deze retour en brengen deze in 

mindering op uw rekening.

Drankarrangement

Bij een drankarrangement 

ontvangen u en uw gasten een 

polsbandje zodat wij u kunnen 

herkennen. Uw gezelschap mag 

gebruik maken van alle bieren van 

de tap, frisdranken, huiswijnen en 

eenvoudige warme dranken.

Kosten: €15,- per persoon. Geldig 

voor 3 uur. Wenst u het langer, dan 

komt er €3,- per persoon per half 

uur bij.

Dit is uitsluitend mogelijk i.c.m. 

een food arrangement!

BETALINGSWIJZEN
Om het voor grote groepen makkelijk en overzichtelijk te houden, 

bieden wij twee betalingswijzen. U kunt consumptiemunten vooraf 

of tijdens uw bezoek kopen. Ook bieden we de mogelijkheid om 

drank per persoon vooraf af te kopen. 



BORREL ONLY ARRANGEMENTEN (v.a. 25 personen)
Bij afname van een arrangement reserveren wij tafels voor uw 

gezelschap. Alle borrelarrangementen zijn exclusief drank.

“Erik de Hulzeborrel” arrangement (€6,50 p.p.)

•   Gemengde Nootjes op tafel

•   2x rondgang bittergarnituur

•   1x rondgang ambachtelijke bitterballen

•   Mini stokbroodje gevuld met pittig gehakt, jalapeno’s , streaky  

bacon, gegratineerd met cheddar cheese

“Ireen Würstenbrood” arrangement(€7,40 p.p.)

•  Diverse gemengde nootjes, zoutjes, zoute stengels en olijven op 

de tafels van uw gezelschap

•  2x Rondgang met ambachtelijke bitterballen 

•  Rondgang met Flammkuchen

•  Rondgang met warm worstenbroodje

“Gouden Plak” arrangement (€11,75 p.p.)

•  Ontvangst met een glaasje schrobbelér

•  Borrelplateau op tafel bestaande uit;  

Kaas/worst/olijven/zongedroogde tomaatjes, gemengde nootjes 

en zoute stengels.

•  1x rondgang met goed gevulde wraps met carpaccio en gerookte 

zalm

•  1x rondgang met mini- black angus hamburgers op een mini 

brioche broodje met cheddar cheese, streaky bacon, tomaat, 

kropsla.

•  1x rondgang met ambachtelijke bitterballen

•  1x rondgang met warme bittergarnituur. 

KINDERFEESTJES
Met een mega gezellige schaatsbaan is Winter Village Oisterwijk de 

ideale locatie voor kinderfeestjes! Wij reserveren een tafel 

speciaal voor u en de kinderen. U kunt kiezen uit:

Kinderfeestje “Happy Ice” (€9,75 p.p.)

•   Toegang tot de schaatsbaan incl. schaatshuur

•   Ontvangst met warme chocomel 

•   Ranje toren (de gehele middag zelf tappen)

•   Snoepzakje

•   Warm worstenbroodje 

Kinderfeestje “Huys Kids” (€13,- p.p.)

•   Toegang tot de schaatsbaan incl. schaatshuur

•   Ontvangst met warme chocomel

•   Ranja toren (de gehele middag zelf tappen)

•   Snoepzakje 

•   Smultafel belegd met frietjes, mini snacks en sausjes

van Eethuys De Lind - de beste cafetaria van NL

Kinderfeestje “Burger Kids” (€14,50 p.p.)

•   Toegang tot de schaatsbaan incl. schaatshuur

•   Ontvangst met warme chocomel

•   Ranja toren ( de gehele middag zelf tappen)

•   Snoepzakje 

•   Bij Het Burgerhuys genieten van  vers gebakken frietjes met voor 

iedereen een huisgemaakte Kids burger, stokje saté of spare rib 

inclusief kan ranja op tafel



BORREL & DINER ARRANGEMENTEN (v.a. 25 personen)
Bij afname van een arrangement reserveren wij tafels voor uw 

gezelschap. Alle borrelarrangementen zijn exclusief drank.

“Sven ‘de wissel’ kramer” arrangement (€17,- p.p.)

•   Ontvangst met Glühwein of warme chocomel.

•   2x rondgang ambachtelijke bitterballen

•   Op de tafels tortilla chips uit de Mibrasa van Het Burgerhuys

•   Classic Black Angus Burger op een brioche broodje met cheddar 

cheese, streaky bacon, tomaat kropsla en cocktailsaus.

•   Friet van de beste cafetaria van NL - Eethuys De Lind - op tafels

•   Koffie of thee na

“Henk Angenent” Arrangement (€17,- p.p.)

•   Ontvangst met Glühwein of warme chocomel.

•   2x rondgang ambachtelijke bitterballen

•   Klein broodje belegd met pulled pork en bbq saus

•   Mini-stokbroodje belegd met pittig gehakt, jalepeno’s, streaky 

bacon en gegratineerd met cheddar cheese.

•   Puntzak friet met mayo

•   Winters bolletje ijs met warme kersen in een glaasje geserveerd.

•   Koffie of thee na

“Ireen (Stammpot met) Würst” arrangement (€22,50 p.p.)

•   Ontvangst met Glühwein of warme chocomel.

•   Rondgang met hartige flammkuchen

•   Rondgang met kopje huysgemaakte erwtensoep

•   Stamppotbuffet met 3 huysstamppotten, stukje uitgebakken 

spek, kleine gehaktbal, rookworst en uiteraard een kuiltje jus

•   Kopje koffie of thee na

SCHEVE SCHAATS ARRANGEMENTEN
“Een Scheve schaats rijden bij Eethuys De Lind” (prijs in overleg)

•   Ontvangst met Glühwein of warme chocomel

•   2x rondgang Ambachtelijke bitterballen

•   Rondgang met hartige flammkuchen

Na de borrel staat er een lopend buffet voor u klaar. Dit buffet wordt 

op basis van het aantal personen en uw wensen voor u 

samengesteld, bestaande uit een soepje vooraf, 3 hoofdgerechten 

en een nagerecht.

“Een Scheve schaats rijden bij Het Burgerhuys” (€25,50 p.p.)

•   Ontvangst met Glühwein of warme chocomel in de wintertent

•   2x rondgang Ambachtelijke bitterballen

•   Rondgang met hartige flammkuchen

Bij Het Burgerhuys staat een tafel voor u gereserveerd

waarbij u ontvangen wordt met smaakvolle snaaiplanken. 

U kunt kiezen uit de volgende burgers:

•   Classic Huysburger •   Cheese Huysburger

•   Spicy Burger  •   Chickenburger

•   Gorgonzola Burger •   Truffelburger

Als nagerecht kunt u kiezen uit Cheesecake met kersentopping en 

slagroom of Carrotcake (aanrader) met vanilleijs.


