
Ter land, ter zee & in de lucht

Heeft u iets te vieren? Van eenvoudig tot luxe, van ludiek tot chicque. 
Met de catering van Eetcafé de Boerderij is alles mogelijk!

Onze catering wordt niet alleen afgestemd op het aantal gasten en het type evenement, maar ook
op de locatie. Wij verzorgen catering op maat bij u thuis en op locatie. 

Zowel ter land, ter zee en in de lucht. 
 

Ameland biedt namelijk veel mogelijkheden wat betreft evenementenlocaties.
 

Zo kunt u bijvoorbeeld kiezen voor een bruiloft, een lunch, een personeelsuitje of familiedag op
het strand, in de duinen , op de boot of  in de lucht. 

 

Camminghastraat 22, 9162 EM Ballum
0519 - 554214
info@eetcafedeboerderij.nl
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Catering door Eetcafé de Boerderij
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Over ons
Eetcafé De Boerderij, gelegen in het mooie Ballum betekent: 
heerlijk eten in een sfeervolle omgeving. 
Proef in Ballum de sfeer van lang vervlogen tijden.

Eetcafé De Boerderij heeft een zeer uitgebreide kaart voor
diverse lunches en diners met keuze uit vlees, vis of
vegetarisch. Daarnaast hebben we ook als specialiteit:
proeverijtjes. Bij ons draait alles om proeven of delen van
lokale- , nationale- en internationale minigerechtjes.

Lunch & diner

Cateringservice op Ameland
Geeft u een feest, borrel of een zakelijke vergadering op
Ameland en bent u op zoek naar catering? Dan bent u bij
Eetcafé De Boerderij aan het juiste adres. Wij vinden het
belangrijk dat de gast tevreden is en passen onze catering
dan ook volledig aan op uw wensen en het budget. Eetcafé
De Boerderij biedt catering aan op heel Ameland, of het nou
ter land, ter zee of in de lucht is.

Speciale wensen?
Vegetarisch? Glutenvrij?
Lactose intolerant? Andere
wensen? Meld het ons en we
regelen het!

Feesten & partijen
Eetcafé De Boerderij een uitstekende

gelegenheid voor het houden van feesten en
partijen zoals bruiloften, borrels, recepties en

verjaardagen. Zowel voor kleine als grote
gezelschappen.

Ameland produkt
Wij kiezen onze producten zorgvuldig uit.

Eetcafé De Boerderij heeft het keurmerk van
het Amelands Produkt. Wij hebben producten
die op ambachtelijke en duurzame wijze door

op Ameland gevestigde bedrijven zijn
geproduceerd, van pure eilander

grondstoffen. Ook biologische producten
maken onderdeel uit van ons aanbod.
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https://www.eetcafedeboerderij.nl/lunch-diner/
https://www.eetcafedeboerderij.nl/catering-op-ameland/
https://www.eetcafedeboerderij.nl/feesten-partijen/
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Buffet
Stel uw eigen buffet samen! 

4 keuzes uit vlees, vis of vegetarische (warme) gerechten
4 keuzes uit salades, brood en bijgerechten 

U kunt uw buffet zelf samenstellen met de gerechten op de volgende pagina. Wij bieden u een royale
keuze uit voor-, hoofd- en bijgerechten. 

Om een buffet samen te stellen als volledige maaltijd (800 gram per persoon), adviseren wij u om ten
minste de volgende keuzes te maken:

Deze keuzes zijn voor het hele gezelschap, het is niet mogelijk om gerechten per persoon uit te kiezen.

De prijzen zijn gebaseerd op een minimale afname van 25 personen. Bij 6 t/m 14 personen berekenen wij
20% toeslag over de totale buffetprijs inclusief uitbreidingen. Bij 15 t/m 24 personen berekenen wij 15%
toeslag over de totale buffetprijs inclusief uitbreidingen. 

Benodigd serviesgoed kunnen wij voor u verzorgen voor € 1,00 per persoon. Uiteraard verzorgen wij de
afwas hiervan!

Onze prijzen zijn inclusief 9% btw. 
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Buffet
 Stel uw eigen buffet samen! 

Soepen

Amelander Mosterdsoep met gebakken spekjes 
en prei (apart geserveerd)
Tomatensoep met ballen
Tomatensoep zonder ballen (vegan)
Goed gevulde boeren groentesoep met ballen
Romige champignonsoep

Brood

Stokbrood met kruidenboter (1,10 p.p.)
Divers brood met kruidenboter, aioli 
en tapenade (1,75 p.p.)

Salades

Huzarensalade, gegarneerd met o.a. boerenham, 
gekookt ei en rauwkost 
Rundvleessalade, gegarneerd met o.a. diverse
soorten vleeswaren
Aardappelsalade
Frisse groene salade, rijkelijk gevuld met rauwkost
Pastasalade met o.a. paprika, tomaatjes en olijven
Pastasalade met o.a. kip, pesto en zongedroogde tomaatjes
Amelander kaas salade; groene salade met o.a. 
diverse soorten Amelander kaas en rauwkost
Zalmsalade, gegarneerd met diverse soorten (gerookte) vis
Frisse komkommersalade in zoet-zuur

Standaard meegeleverd: mayonaise en ketchup

2,25 p.p.

2,75 p.p.

Warme vis- /vleesgerechten 4,00 p.p.

Malse kippendijsaté in satésaus
Varkensschnitzel (100gr) met gebakken spek en ui
Runderstoofpot met Amelander bier en appelstroop
Malse varkensrollade
Gehaktballetjes in tomatensaus
Gehaktballetjes in satésaus
Romige visstoofpot met o.a. zalm, witvis en mosselen
Kippendijfilet piri piri
Gebraden en gesneden kalkoenrollade

Warme vis- /vleesgerechten

Malse varkenshaasmedaillons in romige 
champignonsaus
Gebakken varkensribeye in Amelander mosterdsaus
Huisgemarineerde en gegaarde spareribs
Gebakken zalmfilet met pesto en tomaatjes
Gebakken gamba's uit de oven met knoflook en citroen
Gebraden en gesneden lamsbout
Amelander meervalfilet gegratineerd met kaas en
tomaat

5,50 p.p.

Puntpaprika gevuld met tomaatjes, pesto, 
crème fraîche en mozzarella
Groentequiche met diverse soorten groente
Vegetarische lasagne
Goed gevulde linzencurry met o.a. pompoen en 
zoete aardappel

Warme vegetarische gerechten 4,00 p.p.

Bijgerechten

Gebakken kriel
Aardappel gratin met kaas
Roseval aardappelen uit de oven
Aardappelpuree
Witte rijst
Diverse groentemix
Sperziebonen met gebakken spek
Witlof met ham en kaas
Stoofperen

1,75 p.p.

Voor de kinderen is het ook mogelijk 
om snacks te bestellen
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Stamppot buffet
Rijkelijk gevulde stamppotten

Stamppotten

Boerenkool
Zuurkool
Hutspot
Stimp-stamp (stamppot andijvie)
Stamppot rucola
Hete bliksem (aardappel, appel en ui)
Indische hutspot met o.a. gehakt, gebakken uitjes en kerrie (+ 1,00 p.p.)
Rode bieten stamppot met appel

Bijgerechten

Gebakken spekjes (2,75 p.p.)
Rookworst (3,50 p.p.)
Krokant gebakken speklamp (3,50 p.p.)
Gehaktballetjes (3,50 p.p.)
Tafelzuur (1,00 p.p.)
Runderstoofpot (4,00 p.p.)
Malse en in jus gegaarde sukadelap (4,00 p.p.)
Gebonden jus (0,50 p.p.)

Voor een volledige maaltijd adviseren wij om een keuze
te maken uit 2 stamppotten, aangevuld met 2 of 3
bijgerechten en gebonden jus. 
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Nog meer buffet
Voor ieder wat wils

Kaasfondue 20,50 p.p.

Eigen gemaakte kaasfondue met divers brood, nacho chips,
groente, salade en gebakken krieltjes met mayonaise.

Inclusief fonduestel. 

Vleesfondue

Vleesfondue met o.a. kipfilet, slavink, gehaktballetjes, 
varkenshaas en rundvlees. Samen met brood, salade 
en gebakken krieltjes met mayonaise.

Inclusief fonduestel. 

24,50 p.p.

Onze fonduen zijn voor maximaal 50 personen te bestellen.

PastabuffetPrijs op aanvraag

Ook voor pastabuffetten hebben wij verschillende mogelijkheden,
zoals overheerlijke lasagnes, traditionele pasta's met o.a. bolognesesaus

of carbonara, aangevuld met diverse salades en brood.

Heeft u eigen ideeën voor een buffet die u niet terug kunt vinden in onze brochure? 
 

Alles is bespreekbaar!
 

Op de laatste pagina in deze brochure vindt u onze contactgegevens 
om de ideeën en mogelijkheden door te spreken.
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BBQ buffet
Geen standaard buffet, maar een echte BBQ beleving! 

Dit krijg je allemaal

Kipsaté spies
Barbecue worst

Hamburger
 

Gebakken kriel
 

Groene frisse salade
Huzarensalade

Vers fruit
 

Satésaus
Knoflooksaus
Barbequesaus

Mayonaise
 

Stokbrood
Kruidenboter

Uit te breiden met

Speklap + 2,50 p.p.
Gemarineerd filetlapje + 3,00 p.p.

Karbonade + 3,00 p.p.
Spies shaslick + 2,50 p.p.

Gemarineerde biefstuk + 3,50 p.p.
Lamskotelet + 3,50 p.p.
Gamba spies + 3,00 p.p.

Amelander meerval + 3,00 p.p.
Botervis in folie + 3,00 p.p.

 

€ 20,95 p.p.
Vanaf 25 personen

 

Beschikbaarheid op aanvraag

barbecue

BBQ-chef (tegen meerprijs)
Servies à 1,00 p.p.

& Inclusief: 

& exclusief:
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Nagerechten
Een lekkere afsluiter

Kokos / passievruchten panna cotta
Witte chocolademousse met kletskop
Verschillende smaken bavarois
Verschillende soorten taartjes en soesjes
Tiramisu traditioneel of van citroen
Vers fruit
Slagroom

Dessert

De afsluiting van het buffet mag natuurlijk ook niet ontbreken. 

Hieronder vindt u een selectie van onze mogelijkheden. 

Prijs op aanvraag

Lunch
Voor onderweg of op locatie

Een picknick tas voor onderweg of een lunch buffet op locatie. Wij kunnen een lunch volledig naar uw wensen
samen stellen. 

Een lunch met heerlijke sandwiches, wraps, soepen en/of kroketten. 

Neem contact op voor de mogelijkheden en de wensen door te spreken! 
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Verse hapjes uit eigen keuken
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Kaas en worst assortiment

Schaal met 24 stukjes worst (3 soorten) en 24 blokjes kaas (2 soorten) met mosterd

42,50 per schaal | 3 schalen voor 125,00

De bruine fruitschaal of 
gemengd bittergarnituur (50 stuks)

Schaal met een mix van gefrituurde bitterballen en diverse mini-snacks met 3 sauzen
Schaal met rundvlees bitterballen met mosterd

52,50 per schaal

Koude hapjes

Gevuld eitje
Bruchetta met carpaccio
Roggebrood met haring en uitjes
Gevulde wrap met kip
Wrap met zalm en roomkaas
Bonbon van geitenkaas, honing en sesam
Meloen met rauwe ham
Spiesje met tomaat, mozzarella, rauwe ham en basilicum
Komkommer met zalm en roomkaas
Bruchetta met een mousse van gerookte forel
Komkommer met tonijnsalade
Bruchetta met tomatensalsa
Bruchetta met gerookte kip en pesto
Mozzarella omwikkeld met rauwe ham

Luxe koude hapjes

Glaasje met garnalencocktail
Glaasje met zalmrilette en komkommer
Zalmbonbon gevuld met een mousse van gerookte forel
Rolletje met carpaccio, Amelander oude kaas en pesto
Glaasje met gerookte eendenborst en sinaasappel
Gemarineerde en gegaarde gamba
Glaasje met witlofsalade, gorgonzola, peer en walnoot

Schaal van 50 stuks 65,00 (keuze uit 5 hapjes à 10 stuks per soort)
3 schalen van 50 stuks 180,00 (keuze uit 5 hapjes à 30 stuks per soort)

22,50 voor 10 stuks van 1 soort
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Ontbijt

Boerenontbijt

€ 21,00 p.p.

Div. harde broodjes
Roomboter croissant

Div. vleeswaren
Kaas

Div. zoet beleg
Roomboter

Jus d' Orange
Gekookt ei

Vers fruitsalade
Vruchtenyoghurt

Boerinnenontbijt

Div. harde broodjes
Roomboter croissant

Div. vleeswaren
Div. soorten kaas

Gerookte zalm
Tonijnsalade

Div. zoet beleg
Roomboter

Jus d' Orange
Gekookt ei

Vers fruitsalade
Vruchtenyoghurt

Div. harde broodjes
Roomboter croissant

Zoet beleg
Vruchtenyoghurt

Een verassing
Jus d' Orange

Kinderontbijt

€ 27,50 p.p.

€ 11,00 p.p.

Reserveren voor 14:00 voor de volgende dag.
Wij bezorgen gratis over geheel Ameland!

Vanaf 4 personen.
Vanaf 09:00 uur bij u thuisbezorgd

 
Bent u met een grote groep?

Informeer naar de mogelijkheden!

Koffie of thee: € 7,50 p.p. U mag de thermoskan houden.
Flesje champagne (375 ml) voor 2 personen, inclusief aardbeien en slagroom € 50,00.  

Verwen uzelf of verras een ander! 
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Feesten & partijen
Organiseer uw feest op een unieke locatie op Ameland. Eetcafé de Boerderij is een
karakteristieke 17de- eeuwse boerderij gevestigd in het gezellige en historische
centrum van het dorp Ballum. Eetcafé de Boerderij biedt een uitstekende
gelegenheid voor het houden van feesten en partijen zoals bruiloften, borrels,
recepties en verjaardagen. Zowel voor kleine partijen als grote feesten.

Geschikt voor elke gelegenheid
Elk feest is uniek. Door in te spelen op
uw wensen en budget, zorgen wij ervoor
dat het een geslaagd festijn wordt.
Vriendelijke bediening, een uitgebreide
drankenkeuze en smaakvolle hapjes
staan garant voor een geslaagd feest.
Alle hapjes komen vers uit eigen keuken.
Wilt u gebruik maken van een heerlijk
buffet, luxe hapjes of een uitgebreide
koffietafel? Bij Eetcafé de Boerderij is
alles mogelijk. 

Totaalprogramma
Een totaalprogramma samenstellen
behoort tot de mogelijkheden. Wilt u een
buitenactiviteit? Een fietstocht, een
strandrit, een Robbentocht? Wij zorgen
dat het geregeld is.

Interesse?
Omdat wij op maat gemaakte feesten en
partijen voor u willen organiseren,
nodigen wij u graag uit voor een
persoonlijk gesprek.

Volg ons op 
Social Media!

@eetcafedeboerderijballum
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Contact

© 2022 - Eetcafé de Boerderij | Ballum Ameland

 

Eetcafé de Boerderij
Camminghastraat 22
9162 EM Ballum (Ameland)

reserveringen@eetcafedeboerderij.nl
suzanne@eetcafedeboerderij.nl

(+31)519 -  55 42 14

Fabian Kock
Suzanne Nagtegaal

http://www.eetcafedeboerderij.nl

Graag tot ziens

ter land, ter zee

of in de lucht!
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