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PRIMEUR

MET UW GEZELSCHAP NAAR WINTER VILLAGE OISTERWIJK

De 2e editie van Winter Village Oisterwijk is een feit. Dit schitterende evenement vindt plaats van 

14 december 2018 tot en met 6 januari 2019 op de kop van de Lind.

Gedurende 24 dagen kan er dagelijks geschaatst worden en organiseert Winter Village Oisterwijk 

een rijk programma voor jong en oud. In de sfeervolle Winterstube kunt u heerlijk opwarmen 

onder het genot van een drankje en een hapje.

Met zijn sfeervolle, warme uitstraling is Winter Village Oisterwijk de ideale locatie voor uw 

(bedrijfs)borrel of feest.

We kunnen u alvast verklappen dat we dit jaar een echte primeur in Nederland hebben. We 

steken de Winterstube in een geheel uniek jasje: een gezellige, winterse borreltent met op de 1e 

verdieping een heuse VIP-vide. Ideaal voor een wat kleiner (besloten) gezelschap voor c.a. 35 

personen. Compleet met eigen bar!

De catering tijdens Winter Village Oisterwijk wordt verzorgd door Eethuys de Lind en Het 

Burgerhuys. Wij denken graag met u mee over welk arrangement het beste bij u en uw 

gezelschap past.

Uiteraard is het ook mogelijk om een borrel bij Winter Village Oisterwijk te combineren met een 

lunch of diner bij Eethuys de Lind of Het Burgerhuys.

Lees verderop in deze brochure ons aanbod aan borrel- en food arrangementen.

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

Reserveer tijdig om teleurstellingen te voorkomen. 

Deze arrangementen zijn uitsluitend af te nemen op reservering.



BORREL ARRANGEMENTEN (v.a. 15 personen)
Bij afname van een arrangement reserveren wij tafels voor uw gezelschap. Alle 

borrelarrangementen zijn exclusief drank.

Borrel Basic Arrangement (€6,95 p.p.)
•   Gemengde Nootjes op tafel

•   2x rondgang bittergarnituur

•   2x rondgang ambachtelijke bitterballen

•   Puntzak verse friet met mayonaise (1 per persoon)

Borrel Plus Arrangement (€8,50 p.p.)
•  Diverse gemengde nootjes, zoute stengels en olijven op de tafels

•  2x Rondgang met ambachtelijke bitterballen 

•  1x Rondgang met bittergarnituur

•  Warm mini broodje belegd met pittig gehakt, jalapeno’s, bacon en cheddar kaas

•  Rondgang met warm worstenbroodje

Mixed Borrel Arrangement (€12,50 p.p.)
•  Diverse gemengde nootjes, zoute stengels en olijven op de tafels

•  1x Rondgang met ambachtelijke bitterballen 

•  1x Rondgang met bittergarnituur

•  Tortilla chips op tafels uit de Mibrasa van Het Burgerhuys

•  1x rondgang met Mini Classic Black Angus Burger 

•  Grote puntzakken verse friet met mayonaise op de tafels

Borrel XL Arrangement (€16,50 p.p.)
•  Diverse gemengde nootjes, zoute stengels en olijven op de tafels

•  1x Rondgang met ambachtelijke bitterballen 

•  Warm mini broodje belegd met pittig gehakt, jalapeno’s, bacon en cheddar kaas

•  Mini stokbroodje goed gevuld met huisgemaakte Pulled Pork en apple bbq saus.

•  Planken op de tafels met variëteit aan mini burgers (1 mini burger p.p.)

•  Grote puntzakken verse friet met mayonaise op de tafels

Borrel XXL Arrangement (€19,50 p.p.)
•  Borrelsnaaiplank met Serranoham, kaas en worst, zoutstengels, nootjes, olijven, 

    chicken wings en bittergarnituur

•  1x Rondgang met goed gevulde wraps met carpaccio en gerookte zalm

•  1x rondgang met ambachtelijke bitterballen

•  Mini stokbroodje goed gevuld met huisgemaakte Pulled Pork en apple bbq saus.

•  Planken op de tafels met variëteit aan mini burgers (2 mini burger p.p.)

•  Grote puntzakken verse friet met mayonaise op de tafels



FOOD ARRANGEMENTEN (v.a. 25 personen)

Bij afname van een arrangement reserveren wij tafels voor uw gezelschap. 

Alle borrelarrangementen zijn exclusief drank.

Bites & Burgers Arrangement  (€19,90 p.p.)
•   Diverse kroketterie op tafels (truffel, gamba, rendang en geitenkaas)

•   Classic Black Angus Burger of Truffelburger (1 burger p.p.)

•   De beste friet van Brabant van Eethuys de Lind op tafels gezet

•   Winters bolletje ijs met kersen in een glaasje

Klassiek Winters Arrangement (€21,50 p.p.)
•  Kop ambachtelijke erwtensoep geserveerd met roggebrood en spek

•  Stamppot trio: boerenkoolstamp met gehaktbal uit de jus, wortelstamp met verse   

    rookworst en zuurkoolstamp met uitgebakken spek

•  Warme appelstrudel met vanilleijs en vanille saus

Food & Sharing Arrangement 3 (€24,50 p.p.)
•  Tortilla chips op tafels uit de Mibrasa van Het Burgerhuys

•  Snaaiplank met Serranoham, Coppa di Parma, gerookte zalm en makreel, gamba- en  

    truffelkroketjes, vers gegrilde kippendijen in yakitori saus en brood & smeersels

•  Planken op tafels gezet met variëteit aan mini burgers (2 mini burgers p.p.)

    geserveerd met puntzak friet met mayonaise

•  Churros met kaneelijs en kaneelsuiker.

DRANK ARRANGEMENT
Om het voor grotere groepen gemakkelijk en overzichtelijk te houden kunt u kiezen uit 

twee verschillende betalingswijzen:

Drank arrangement (€15,- p.p.)
Uw gasten ontvangen een polsbandje bij 

binnenkomst waarmee drank gehaald kan 

worden aan de bar. Uw gezelschap kan 

gebruik maken van alle bieren van de tap, 

frisdranken, huiswijnen en eenvoudige 

warme dranken.

Geldig voor 3 uur. 

Per half uur extra: €3,- p.p.

Uitsluitend te boeken i.c.m. een borrel- of 

food arrangement.

Consumptiemunten
Consumptiemunten zijn te koop voor €2,50 

per stuk. 

U kunt er voor kiezen om de munten in de 

pot bij uw gezelschap of achter de bar te 

laten zetten met uw naam er op. Is de pot 

leeg, dan kunt u deze opwaarderen met 

€50,-. 

Munten die over zijn kunnen worden 

geretourneerd en worden in mindering 

gebracht op de rekening.


