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Welkom 

 
Geachte lezer, 

 

Middels deze cateringgids willen wij u een inzicht geven van de vele mogelijkheden die 
Vakantiepark ’t Urkerbos u te bieden heeft zodat uw feest, bruiloft of familiebijeenkomst 
gegarandeerd een culinair succes wordt.  
 
Wij bieden u een ruime keuze uit onze diverse arrangementen en buffetten. Uiteraard zijn dit 
voorstellen en zijn wij daarnaast flexibel genoeg om uw specifieke wensen te vervullen, zodat uw 
feest een onvergetelijke gebeurtenis wordt! 
 
Wij beschikken over verscheidene accommodaties die ter beschikking staan voor uw gelegenheid 
in combinatie met een arrangement.  
 
Eetcafé ’t Salonneke  
Eetcafé ’t Salonneke is bij uitstek geschikt voor kleinschalige feesten en partijen. U kunt hier met 
maximaal 50 personen in intieme sfeer uw feest vieren. Bij mooi weer staat ons terras uiteraard 
ook tot uw beschikking.  
 
Feestzaal Cantianne  
Deze zaal is geschikt voor grotere groepen van minimaal 50 tot maximaal 250 personen. Er is een 
podium waarop eventueel een band haar muziek ten gehore kan brengen. Wij beschikken tevens 
ook over een muziekinstallatie die u de mogelijkheid biedt om uw eigen muziek te draaien tijdens 
uw feest.  
 
Feestlodge  
Onze knusse feestlodge is geschikt voor max. 30 personen. De feestlodge is te huur vanaf eind april 
tot eind september en tot uiterlijk 22.00 uur. Deze tijd houden we aan, omdat er ook kampeergasten 
op hetzelfde veld staan en om deze gasten niet tot last te zijn, mag het feest niet langer duren. 
Ook om dezelfde reden houden we een maximum aantal feestgasten aan van 30 personen (incl. 
kinderen).  
Een ideale ruimte voor een eenvoudig verjaardagsfeestje. De lodge is voorzien van tafels, stoelen en 
een aanrechtblad. Op deze locatie mag u zelf uw consumpties verzorgen. Een koffiezetter en 
waterkoker, serviesgoed etc. zijn niet aanwezig; deze dient u zelf van thuis mee te nemen. 
Eventueel kunt u thermosflessen met koffie en thee laten bezorgen en schalen met warme of koude 
hapjes door onze horeca. 
 
Eventueel mag u de ruimte zelf van tevoren versieren (dit in overleg). 
Verder kunnen wij uw feestelijke gelegenheid omlijsten met verschillende activiteiten (tegen een 
kleine vergoeding). U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld een speurtocht, klootschieten XXL, 
spelletjescircuit of wandelen met een pony.  
Indien u nog vragen hebt naar aanleiding van deze cateringgids dan horen wij dit graag.  
 
Directie Vakantiepark ‘t Urkerbos  
 
Vormtweg 9, 8321 NC Urk 
0527-687775 l  
www.urkerbos.nl | info@urkerbos.nl 
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Arrangementen (vanaf 25 personen)  
 

 

Verjaardags arrangement 

 

Verjaardags arrangement gesorteerd luxe gebak (maximaal 2 uur): 

- Koffie/thee buffet met een luxe gebakje 

- Vruchtenbowl 

- Een Hollands hapje (kaas- en diverse worstsoorten) 

- Een warm hapje (gemengde bittergarnituur) 

- Nootjes op de tafel 

Prijs per persoon (vanaf 12 jaar): € 8,25 

 

- Eventueel kindertaart € 27,50 (voor ca. 15 kinderen) 

 

U mag zelf voor de kinderen tot 12 jaar een pakje drinken en chips meenemen.  

 

Feest arrangementen 
 

Feest arrangement (2 uur verzorgd): 

- Gedurende twee uur vrij consumptiegebruik (exclusief buitenlands gedestilleerd) 

- Diverse rondes Hollandse hapjes (kaas- en diverse worstsoorten) 

- Diverse rondes warme hapjes (gemengde bittergarnituur) 

- Nootjes op de tafel 

Prijs per persoon: € 14,25 

Feest arrangement (3 uur verzorgd): 

- Gedurende drie uur vrij consumptiegebruik (exclusief buitenlands gedestilleerd) 

- Diverse rondes Hollandse hapjes (kaas- en diverse worstsoorten) 

- Diverse rondes warme hapjes (gemengde bittergarnituur) 

- Nootjes op de tafel 

Prijs per persoon: € 18,25 
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Feest arrangement (4 uur verzorgd): 

- Gedurende vier uur vrij consumptiegebruik (exclusief buitenlands gedestilleerd) 

- Diverse rondes Hollandse hapjes (kaas- en diverse worstsoorten) 

- Diverse rondes warme hapjes (gemengde bittergarnituur) 

- Nootjes op de tafel 

Prijs per persoon: € 21,25 

 

 

Receptie arrangementen 
 

Receptie arrangement (max. 2 uur verzorgd): 

- Diverse rondes koffie/thee met luxe gesorteerd gebak 

- Per persoon twee extra consumpties (exclusief buitenlands gedestilleerd) 

- Vruchtenbowl 

- Een ronde Hollandse hapjes (kaas- en diverse worstsoorten) 

- Een ronde warme hapjes (gemengde bittergarnituur) 

- Nootjes op de tafel 

Prijs per persoon: € 13,95 

 

 

Aanvulling op receptie of feest arrangement: 

Inclusief gebruik van bordjes 

- Broodje hamburger, zelf te beleggen met diverse ingrediënten 

Prijs per hamburger: € 3,25 

 

- Warme grillpan van Slagerij Jan de Slager: met kipspiesjes, sparerib, 

gehaktballetjes, kipstukjes en kipkluifjes      

Prijs per pan: vanaf € 30,00 
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Buffetten (vanaf 25 personen)  

Inclusief gebruik van borden en bestek 

 

Broodbuffetten 

Broodmaaltijd/lunch 

- Kip/tomatensoep 

- Diverse luxe broodsoorten (o.a. diverse broodjes, krentenbollen, pistolets, 

waldkornbrood, roombroodje) 

- Diverse soorten vleeswaren (o.a. ham, kipfilet, rosbief, servelaat) 

- Zoetwaren (o.a. hagelslag, diverse soorten jam, pindakaas, chocoladepasta) 

- Jonge kaas 

- Rundvleeskroket 

- Vers fruit 

- Jus d’orange 

- Appelsap 

- Melk en karnemelk 

- Koffie en thee 

Prijs per persoon: € 13,25 

 

Luxe Broodmaaltijd/lunch 

- Kip/tomatensoep 

- Diverse luxe broodsoorten (o.a. diverse broodjes, krentenbollen, pistolets, 

waldkornbrood, roombroodje) 

- Diverse soorten vleeswaren (o.a. ham, kipfilet, rosbief, servelaat) 

- Zoetwaren (o.a. hagelslag, diverse soorten jam, pindakaas, chocoladepasta) 

- Jonge kaas 

- Huzarensalade 

- Roerbak ei met bacon 

- Kipragout 

- Rundvleeskroket 

- Vers fruit 

- Jus d’orange 

- Appelsap 

- Melk en karnemelk 

- Koffie en thee 

Prijs per persoon: € 17,95 
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Belegde Broodjes Buffet 

Schaal van Slagerij Jan de Slager met diverse rijkelijk belegde broodjes (broodjes van de 

bakker), waaronder : 

- Rosbief met truffelmayo 

- Kip Jamballa   

- Beenham 

- Filet Americain 

Prijs (2 broodjes) per persoon: € 9,95 

 

Snack buffet 

- Schalen met frites 

- Shalen met diverse soorten hapjes; nasi, bami, gehakt, kipnugget, bitterbal, etc 

- Aardappelkroketjes 

- Mini kaashapje 

- Mini frikandel 

- Diverse soorten sauzen; mayonaise, curry, satésaus, etc 

- Stokbrood met kruidenboter 

- Een salade naar keuze 

Prijs per persoon: € 10,25 

 

Polderbuffet (koud)  

- Huzarensalade met boerenachterham 

- Heerlijke gevulde scharreleieren 

- Rauwe ham met meloen en polderasperges 

- Smaakvolle boerenpaté 

- Zalmsalade met huisgerookte zalm, forel, makreel, garnalen en tonijn 

- Overheerlijke vruchtensalade in een zachte roomdressing 

- Poldersalade met aardappelen, spekjes, scharrelei en polderuien 

- Overheerlijke gerookte scharrelkipsalade met poldergroenten  

- Oud-Hollandse haringsalade 

- Echte Urker tonijnsalade 

- Stokbrood met kruidenboter 

- Frites 

Prijs per persoon: € 18,50 
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Urker buffet (warm en koud) 

- Huzarensalade met diverse vleeswaren 

- Smakelijke zalmsalade met diverse gerookte vissoorten 

- Overheerlijke vruchtensalade in een zachte roomdressing 

- Stokbrood met kruidenboter 

- Biefstukreepjes met Thaise roerbakgroenten 

- Heerlijk malse kipsaté in een smakelijke satésaus 

- Varkenshaasreepjes in een champignonroomsaus 

- Gehaktballetjes in authentieke Italiaanse tomatensaus 

- Witte rijst 

- Groenteschotel 

- Frites 

Prijs per persoon: € 24,50 

 

Life and cooking 

 

Heerlijk genieten terwijl een echte chef kok live voor u, de meest heerlijke en smaakvolle 

gerechten kookt! 

Voorgerechten: 

- Twee soorten soep naar keuze  

- Amuselepels gevuld met zalmmousse en gerookte zalmsnippers.  

- Gevulde stokbroodjes met gehakt en paprika 

- Mini garnalencocktail met whiskeysaus 

- Ardenner hampuntjes met meloen 

- Huzarensalade met fijne vleeswaren 

- Rijkelijk belegde zalmsalade met heerlijke zee garnituur 

- Stokbrood en minibroodjes met kruidenboter 

 

Hoofdgerechten: 

- Kipsatéspoes met satésaus en kroepoek 

- Duitse biefstuk met gebakken ui en champignons 

- Zalmpakketjes ‘en pappilliotte’  met roerbakgroenten 

- Biefstukreepjes met wokgroenten en rijst 

- Broodjes hamburger speciaal 

- Malse kipfilet met kruidenbotersaus. 

- Frites 

Prijs per persoon: € 29,25 
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Chinese buffetten 

Buffet Hong Kong - A 

- Babi pangang 

- Kipfilet met Kongbao saus 

- Foe yung hai 

- Koe loe yuk 

- Kip met ananas en zoetzure saus 

- Babi ketjap 

- Saté met smakelijke satésaus 

- Mini loempia’s en mini Trigons 

- Kroepoek 

- Nasi of bami    Prijs per persoon: € 16,95 

 

Buffet Bejing - B 

- Babi pangang 

- Foe yung hai 

- Babi ketjap 

- Ossenhaas met zwarte bonensaus 

- Kip met ananas en zoetzure saus 

- Kipfilet met Kongbao saus 

- Saté met smakelijke satésaus 

- Mini loempia’s en mini Trigons 

- Kroepoek 

- Nasi of bami    Prijs per persoon: € 17,95 

 

Buffet Shanghai - C 

- Babi pangang 

- Ossenhaas met zwarte bonensaus 

- Ha tong (gebakken garnalen) 

- Babi pangang met spek 

- Gebakken vlees in kando saus 

- Kipfilet met Kongbao saus 

- Kipsaté met smakelijke satésaus 

- Mini loempia’s  en mini Trigons 

- Kroepoek 

- Nasi of bami    Prijs per persoon: € 19,50 
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BBQ buffetten 

 

BBQ buffet Kraggenburg 

- Kipdijspies 

- Hamburger 

- Gemarineerde schouderkarbonade 

- Moinkballs (balletjes bestaande uit een combinatie van rundergehakt en bacon)  

- BBQ worst 

- Aardappelsalade 

- Huzarensalade 

- Satésaus, cocktailsaus 

- Knoflooksaus, BBQ saus 

- Frites 

- Witte zachte bollen (voor broodje hamburger) 

- Stokbrood met kruidenboter 

     Prijs per persoon: € 16,75 

 

BBQ buffet Marknesse 

- Kipdijspies 

- Hamburger 

- Steak spies 

- Gemarineerde schouderkarbonade 

- Moinkballs (balletjes bestaande uit een combinatie van rundergehakt en bacon) 

- Gemarineerde spareribs 

- BBQ worst 

- Aardappelsalade 

- Huzarensalade 

- Rundvleessalade 

- Satésaus, cocktailsaus 

- Knoflooksaus, BBQ saus 

- Frites 

- Witte zachte bollen (voor broodje hamburger) 

- Stokbrood met kruidenboter 

     Prijs per persoon: € 20,25 
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Algemene voorwaarden 

 
 

Opties en variaties 

Bij al onze buffetten is het mogelijk om extra frites of gebakken aardappelschijfjes te 

bestellen.  

 

Voor kinderen tot 12 jaar is er ook de mogelijkheid om een leuke kidsbox te bestellen.  

In deze box zit frites, kipnuggets, wat te drinken, saus en een leuke verrassing.  

Deze kost € 5,95 per kind. 

 

Ook zijn er mogelijkheden voor het bestellen van een dessert. Bijvoorbeeld een ijscoupe 

of bavarois buffet.  

 

 

Consumpties 

Consumpties kunnen worden afgerekend naar verbruik, afkoop of consumptiebonnen.  

 

 

Levering en annuleringsvoorwaarden Vakantiepark ’t Urkerbos 

Op alle arrangementen en prijzen zijn de algemene leveringen en 

annuleringsvoorwaarden van Koninklijke Horeca Nederland van toepassing.  

Deze zijn op verzien ter inzage en zijn als digitale bijlage bijgevoegd.  

 

Specifieke betalingsvoorwaarden zullen in de aangeboden offerte worden opgenomen. 
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