Geachte heer, mevrouw,

Wij willen u hartelijk bedanken voor de getoonde interesse in De Kurenpolder Recreatie.
Omdat ons park gelegen is naast de Brabantse Biesbosch hebben we voor de inrichting van
ons restaurant gekozen voor het thema Waterliniewerken. Dit was een verdedigingslinie
lopend van de voormalige Zuiderzee bij Muiden tot de Brabantse Biesbosch. Eén van de
forten behorend bij deze waterlinie is Fort Altena in Werkendam, de stoere uitstraling van
dit fort is een inspiratiebron geweest bij het ontwerp van het restaurant.
Wilt u uw dinerbuffet, barbecuefeest, receptie of bedrijfsfeest op onze unieke locatie
organiseren dan geven wij u in deze brochure graag onze suggesties.
Heeft u andere wensen of ideeën neem dan contact met ons op zodat wij er samen met u
een geweldig feest van kunnen maken.
Voor een familiedag bent u op De Kurenpolder helemaal op het juiste adres, want naast ons
restaurant vindt u op het terrein van De Kurenpolder het 33 hectare grote Kurenmeer.
Ook bent u van harte welkom in ons subtropisch zwembad. Terwijl de kinderen zich prima
vermaken kunt u genieten op ons terras of in het restaurant.
Voor sportieve ontspanning kunt u terecht bij onze 9-holes golfbaan. Deze uitdagende par
68 baan is aangelegd in de natuurlijk omgeving van de Brabantse Biesbosch. Naast de goed
onderhouden baan vindt u een dubbeldeks drivingrange, een sfeervol clubhuis en een
golfschool. Op de 9-holes par 3 baan bent u ook van harte welkom als u nog niet in het bezit
bent van uw GVB. Leuk om te combineren met uw bedrijfsborrel of uw receptie.
Mocht u nog vragen hebben of heeft u andere wensen, laat het ons weten.
Plaza
Receptie

0162-406424
0162-402787

Adres:
Kurenpolderweg 31
4273 LA HANK
www.kurenpolder.nl

horeca@kurenpolder.nl
info@kurenpolder.nl

Koffie & gebak
2 Koffie/thee met diverse soorten gebak
2 Koffie/ thee met slagroomsoesjes, bonbons en petits-fours
2 Koffie/thee met Biesboschflap
Diverse gelegenheidstaarten

5.50 p.p.
5.30 p.p.
5.00 p.p.
prijs op aanvraag

Ontbijt
Ontbijtbuffet (vanaf 15 personen)
- Witte en bruine broodjes
- Wit en bruin brood
- Croissant
- Gekookte eieren
- Roerei met spek
- Twee soorten kaas
- Diverse vleeswaren
- Divers zoet beleg
- Vers fruit
- Koffie, Thee, jus d‘orange en melk

13.00 p.p.

High tea
High tea (vanaf 15 personen)
-Ontvangst met glaasje bubbels
-Klein kopje seizoen soep
-Diverse mini sandwiches
-Hartige broodjes
-Quiche
-Mini croissants
-Brownie
-Bonbons
-Scones
-Muffins
-lekkere zoetigheden
-Afsluiting met glaasje vers fruit
-Onbeperkt koffie/ thee

19.75 p.p.

Lunch
Lunch uurtje (tot 15 personen)
Boterham met ham en kaas, gebakken ei, kroket en garnering.
Inclusief glas jus d’orange.
Deze lunch wordt per persoon op een bord geserveerd.

10.00 p.p.

Brabantse koffietafel (vanaf 15 personen)
-Kop groentesoep
-Wit en bruin brood
-Witte en tarwe puntjes
-Krentenbrood
-Mini eierkoeken
-3 soorten vleeswaren
-2 kaassoorten
-Kroket (1 p.p.)
-Eiersalade of tonijnsalade
-Divers zoet beleg
-Vers fruit
-Koffie, thee en jus d’orange

15.00 p.p.

Uitbreiding koffietafel:
Gekookt ei
Melk
Pistolet
Roerei met spek
Worstenbroodje
Ragout pasteitje

Lunchpakket (vanaf 15 personen)
8.50 p.p.
De lunchpakketten kunnen niet in buffetvorm geserveerd worden.
Deze worden uitsluitend op locatie genuttigd.
-Broodje ham
-Broodje kaas
-Broodje rauwe ham
Uitbreiding lunchpakket:
-Krentenbol
Broodje Kroket (mosterd)
-Stuk fruit
Broodje Frikadel (fritessaus)
-Pakje vruchtensap

Lunchpakket in buffetvorm (vanaf 15 personen)
-Witte en bruine bolletjes
-Twee soorten vleeswaren
-Twee soorten kaas
-Kroket
-Krentenbol
-Stuk fruit
-Koffie/ thee

11.00 p.p.

1.00
1.00
1.00
2.00
2.50
3.50

2.40
2.40

Buffetten
Koud buffet (vanaf 25 personen)
-Rundvleessalade
-Italiaanse pasta salade
-Roze garnalen met cocktailsaus
-Gerookte schotse zalm
-Meloenpartjes met Ardenne ham
-Diverse tapas snacks
-Kiprollade met notenmix
-Rauwkostsalade
-Diverse kaassoorten
-Stokbrood, kruidenboter

17.00 p.p.

Uitbreiding vis
Hollandse haring met uitjes
Tonijnsalade
Verschillende soorten sushi

6.50 p.p.

Uitbreiding Italiaans
Carpaccio met pijnboompitten en Parmezaanse kaas
Insalate di capri
Vitello tonato

4.50 p.p.

Uitbreiding warm
7.00 p.p.
U kunt uit iedere categorie van de 4 onderstaande categorieën één keuze maken ter
aanvulling van het koud buffet.
Vleesgerechten:
Runderstoofpotje met ui en grove
mosterd
Beenham met honingmosterdsaus
Varkenshaaspuntjes met cognacpepersaus
Kipstukjes in satésaus

Groentegerechten:
Seizoen groenten
Groentemix
Gegratineerde groenteschotel

Visgerechten:
Vispotje van diverse vissoorten
Zalmfilet in witte wijnsaus
Scampi’s in knoflookolie
Kabeljauwfilet in knoflook-kruidensaus

Aardappelgerechten:
Parijse aardappels
Frites
Aardappelgratin
Aardappelkroketjes

Tapasbuffet (vanaf 15 personen)
-Spaanse worstjes
-Spaanse hammetjes
-Italiaanse worstjes
-Italiaanse hammetjes
-Geitenkaas
-Salade caprese
-Oude kazen
-Gevulde brie
-Olijven gevuld met amandelen
-Olijven gevuld met paprika
-Olijven met fetakaas
-Zwarte olijven
-Stokbrood
-Ciabattabrood
-Breekbrood
-Olijventapenade
-Tomatentapenade
-Truffeltapenade
-Aioli
-Kruidenboter
-In knoflookolie gebakken champignons
-Spaanse balletjes in tomatensaus
-Gemarineerde kippenpootjes
-Gemarineerde knoflook garnalen
-Gemarineerde spareribs
-Gemarineerde kipspiesjes
-Spaanse aardappeltjes met schil

27.00 p.p.

Kipsaté buffet (vanaf 15 personen)
-Stokbrood
-Kruidenboter
-Aardappelsalade
-Frites
-Kipsaté (3 stokjes p.p.)
-Satésaus
-Kroepoek
-Atjar Tjampoer

14.50 p.p.

Oosters buffet (vanaf 15 personen)
-Kipsaté (2 stokjes p.p.)
-Kip in zoet-zure saus
-Foe yong hai (vegetarisch)
-Nasi goreng
-Bami goreng
-Atjar Tjampoer
-Kroepoek
-Satésaus
-Gemengde rauwkostsalade
-Stokbrood
-Kruidenboter

17.50 p.p.

Varkenshaassaté buffet (vanaf 15 personen)
-Stokbrood
-Kruidenboter
-Aardappelsalade
-Frites
-Varkenshaassaté (3 stokjes p.p.)
-Satésaus
-Kroepoek
-Atjar Tjampoer

16.50 p.p.

Bourgondisch buffet (vanaf 15 personen)
-Stokbrood
-Kruidenboter
-Rauwkostsalade
-Aardappelsalade
-Rundvleessalade
-Spare-ribs
-Kipkluifjes
-Knoflooksaus
-Chilisaus
-Frites

17.50 p.p.

Desserts
Dessertbuffet standaard
-Diverse ijssoorten
-Verschillende soorten bavarois
-Vers fruitsalade
-Slagroom

8.50 p.p.

Diner
A la carte (tot 20 personen)
In ons restaurant hebben we een uitgebreide menukaart waaruit u een keuze kunt maken.
Graag vooraf reserveren.
3- gangen diner (vanaf 10 personen)
Ook is het mogelijk om samen met uw gezelschap gebruik te maken van een 3-gangen diner.
Wanneer u interesse heeft in een 3-gangen diner verzien wij u graag van onze aanvullende
brochure.

Speciaal voor de kinderen t/m 12 jaar
Kinderarrangement
-Cake versieren
-Onbeperkt ranja
-Zakje chips
-Snoepjes

7.50 p.p.

Kindersnackbuffet (vanaf 15 personen)
-Frietjes
-Diverse mini snacks
-Appelmoes
-Fritessaus
-Tomatenketchup
-Joppiesaus
-Ranja

9.50 p.p.

Kids BBQ (vanaf 15 personen)
-Hamburger
-Worstje
-Kipspiesje
-Frietjes
-Fritessaus
-Joppiesaus
-Tomatenketchup
-Satésaus
-Ranja

10.50 p.p.

Smulbox

5.25 p.p.

Barbecue (vanaf 15 personen)
Barbecue basis
2 stokjes kipsaté
Hamburger
Kipfilet
Speklap
Stokbrood en kruidenboter

Rundvleessalade
Aardappelsalade
Komkommersalade
Sla met dressing
Rauwkostsalade

17.50 p.p.
Satésaus
Knoflooksaus
Zigeunersaus
Cocktailsaus
Verse fruitsalade

Barbecue extra
Fakkel
Hamburger
Biefstuk
Kipfilet
Kipsaté
Stokbrood en kruidenboter

Rundvleessalade
Aardappelsalade
Komkommersalade
Sla met dressing
Rauwkostsalade

19.50 p.p.
Satésaus
Knoflooksaus
Zigeunersaus
Cocktailsaus
Verse fruitsalade

Barbecue luxe
Biefstuk
Varkenshaas spies
Spareribs
Kipsaté
Pulled Chicken
Stokbrood en kruidenboter

Rundvleessalade
Aardappelsalade
Komkommersalade
Sla met dressing
Rauwkostsalade

21.00 p.p.
Satésaus
Knoflooksaus
Zigeunersaus
Whiskysaus
Verse fruitsalade

Rundvleessalade
Aardappelsalade
Komkommersalade
Sla met dressing
Rauwkostsalade

22.50 p.p.
Satésaus
Knoflooksaus
Zigeunersaus
Cocktailsaus
Verse fruitsalade

Barbecue vis
Vis- trio spies
Zalmmoot
Garnalenspies
Pangaspies
Stokbrood en kruidenboter

Barbecue vegetarisch
Hamburger
Shaslick
Worstje
Groenteschuitje
Groenteburger
Stokbrood en kruidenboter
Barbecue Halal
Kipsaté
Kipfilet
Lamskotelet
Lams steak
Stokbrood en kruidenboter

Uitbreiding barbecue
Zalmschuitje
Garnalenschuitje
Visspies
Groenteschuitje
Groentespies
Aardappelschuitje
Friet

Aardappelsalade
Komkommersalade
Sla met dressing
Rauwkostsalade

19.00 p.p.
Satésaus
Knoflooksaus
Zigeunersaus
Cocktailsaus
Verse fruitsalade

Aardappelsalade
Komkommersalade
Sla met dressing
Rauwkostsalade

19.00 p.p.
Satésaus
Knoflooksaus
Zigeunersaus
Cocktailsaus
Verse fruitsalade

3.50
3.50
3.00
2.50
2.50
2.50
1.80

Barbecues zijn te reserveren van maart tot en met oktober
(Uitzonderingen in overleg)

Borrelhapjes
Assortiment koud basis
Jonge kaas
Oude kaas
Diverse worstjes

1.50 p.p.

Koude hapjes
-Canapé met brie
-Canapé met paté
-Canapé met filet americain
-Canapé met gerookte zalm
-Canapé met tonijnsalade
-Meloen met ham op prikker

1.10 per stuk

Warme hapjes
-Bitterbal
-Mini bami
-Mini nasi
-Kipnugget
-Mini kaassoufflé
-Mini kipcorn
-Mini gehaktbal
-Mini mexicano

0.50 per stuk

Luxe warme hapjes
-Vlammetje
-Kaasstengel
-Mini saucijzenbroodje
-Mini loempia
-Butterflygarnaal
-Mini saté

1.00 per stuk

Borrelnootjes en zoutjes
Diverse soorten nootjes en zoutjes

1.00 p.p.

Drankarrangementen
Consumptiemunten
Koffie/thee
Frisdrank en sappen
Pils van de tap 0,18cl

2.20 per stuk
1 consumptiemunt

Wijnen

1½ consumptiemunt

Speciale bieren
Binnenlands gedestilleerd

2 consumptiemunt

Party 1
4 uur onbeperkt borrelen (pils, wijn, fris, sap en binnenlands gedistilleerd)
Inclusief zoutjes, nootjes
1 x koud bittergarnituur
1 x warm bittergarnituur

25.00 p.p.

Party 2
5 uur onbeperkt borrelen (pils, wijn, fris, sap en binnenlands gedistilleerd)
Inclusief zoutjes, nootjes
2 x koud bittergarnituur
2 x warm bittergarnituur

33.00 p.p.

Party 3
4 uur onbeperkt borrelen (alle dranken)
Inclusief zoutjes, nootjes
1 x koud bittergarnituur
1 x warm bittergarnituur

33.00 p.p.

Party 4
5 uur onbeperkt borrelen (alle dranken)
Inclusief zoutjes, nootjes
2 x koud bittergarnituur

41.00 p.p.

Extra activiteiten
Onderstaande activiteiten kunt u extra bijboeken in combinatie met uw feest
Optreden Bob en Babs
Stukje toneel en aansluitend minidisco (45 minuten)

100.00

Bezoek Billy of Betty
15 minuten bezoek van een van onze mascottes Billy de Biesboschbever of
Betty de Biesboschbever

30.00

Schminken (vanaf 25 kinderen)

2.00 p.p

Speurtocht over het terrein
Foto speurtocht over De Kurenpolder (60 minuten)

75.00

Knutselactiviteit (vanaf 30 kinderen)
Pet, t-shirt of linnentas kleuren

3.00 p.p

Zeskamp (maximaal 30 personen)
150.00
Spellen: bamboestieken, funslang, oberrace, kratlopen, hindernis parcours en gotenspel
Inclusief 2 personen begeleiding. (120 minuten)
(Vanaf 30 personen tarieven op aanvraag i.v.m. extra begeleiding en extra activiteiten)
Mega spelen
Mega Jenga, Mega Mikado, Mega Sjoelen en Mega 4 op een rij

75.00

Oud Hollandse spelen
Ringwerpen, Hoeksjoelen, Molka en Kaasrollen

75.00

Spellenkrat
25.00
o.a. Mens erger je niet, kwartet, kaarten, jenga, memory, mikado, 30 seconds, twister
Ballonnenboog

70.00

Dj
vanaf`450.00
Een professionele dj inclusief licht en geluid. Afhankelijk van beschikbaarheid

