
Het  is  ook mogel i jk  om bi j  ons heer l i jk  á  la 
carte  te  d ineren!

De Waterman is  gevest igd op een unieke 
locat ie  aan het  Veluwemeer

Bi j  ons kunt  u  terecht  voor  a l  uw feesten en 
part i jen

de Waterman



Wie zijn wij?

Welkom bij de Waterman

Guido & Carol ine Waterman
Sinds 2003 z i jn  wi j  t rotse e igenaren van ‘De Waterman’.  Samen met  ons team is  het 
ons doel  om ieder  feest  tot  een onvergetel i jke  her inner ing te  maken.

De afgelopen jaren hebben we al  veel  part i jen mogen verzorgen en we hopen u 
b innenkort  op onze locat ie  in  Elburg te  mogen verwelkomen.

Wat u van ons kunt verwachten

Persoonli jke aandacht
Persoonl i jke  aandacht  v inden wi j  ontzettend belangr i jk .  We streven er  dan ook naar 
dat  u  één contactpersoon heeft  d ie  uw feest  regel t  en verzorgt .  D i t  u i teraard geheel 
naar  uw wens.

Uw wens staat  centraal
Samen met  u  gaan we op zoek naar  een passende indel ing voor  uw feest .  D i t 
betekent  dat  uw wensen bepalend z i jn  voor  de inr icht ing van het  arrangement  en hoe 
wi j  uw gasten het  beste  kunnen verzorgen.  In  onze brochure v indt  u  daarom enkel 
voorbeelden van arrangementen;  de prec ieze dagindel ing ste l len we samen met  u 
vast . 

Vri jbl i jvend gesprek
Wilt  u  langskomen voor  een gesprek om de mogel i jkheden bi j  De Waterman door 
te  nemen? We ont vangen u graag,  u i teraard geheel  vr i jb l i jvend.  Het  is  daarnaast 
mogel i jk  om zonder  verpl icht ingen een of fer te  aan te  vragen of  een opt ie  te  p laatsen.

U bepaal t  zel f  wanneer  u  de part i j  def in i t ie f  b i j  ons laat  p laatsv inden en wi j  nemen 
graag de t i jd  om u over  a l le  mogel i jkheden te  informeren.



All-inclusive arrangementen

Walking dinner

Ti jdens het  walk ing d inner  kr i jgen uw gasten geen aangewezen plek,  maar  heeft 
iedereen de vr i jheid  om gezell ig  rond te  lopen en contact  met  e lkaar  te  leggen.  Di t  is 

per fect  voor  een informele avond.

Ont vangst
Ont vangst  met  bubbels  en zoet igheden,  of  kof f ie / thee met  pet i t  four. 

Amuse
Wij  serveren d iverse amuse gerecht jes  t i jdens het  walk ing d inner.  Deze serveren wi j 

één voor  één aan tafe l  u i t ,  waarbi j  ze  ook u i tgelegd worden.  Aanslu i tend serveren wi j 
aan tafe l  d iverse broodsoorten.  Wi j  serveren minimaal  5  verschi l lende gerecht jes .

De amuse gerecht jes  z i jn  afgestemd op het  se izoen en uw wensen.

Hoofdgerecht
De keuze u i t  een v lees-  of  v isgerecht ,  of  naar  wens een compleet  warm buf fet . 

Het  warme buf fet  kan bestaan ui t :
 

Runderentrecôte
Zalmf i let

O venaardappels
Rust ieke f r i tes

Gegr i lde k ip  met  tu inkruidensaus en verse groenten
Saladebar 

Dessert
Het  dessert  is  naar  uw wensen aan te  passen.  Hierbi j  is  te  denken aan:

Een spoom, een door  u  te  k iezen dessert  van het  se izoen of  een luxe dessertbuf fet

Afsluit ing
Koff ie / thee met  f r iandises

Pr i js  op aanvraag
vanaf  €  58,50 

exclus ief  consumpt ies .



All-inclusive arrangementen

Ti jdens het  Bourgondische arrangement  geniet  u  5  uur  lang 
van onbeperkte  dranken ( inc lus ief  b innenlands gedist i l leerd en 

seizoensbieren van de tap) .

Ont vangst
Ont vangst  met  kof f ie / thee en pet i t  four

Voorgerecht
Voorgerechten geheel  naar  e igen wens.  Hierbi j  is  te  denken aan: 

Een proever i j  van d iverse voorgerechten of  een plank vol  warme en 
koude voorgerechten

Hoofdgerecht
Varkenshaas met  champignonroomsaus

Kalkoentournedos met  romige Madeirasaus
Beenham aan het  buf fet  gesneden met  daarbi j  Zwolse mosterdsaus

Gepocheerde zalm met  wi lde spinazie  en wit tewi jnsaus
O venaardappels

Fr i tes 
Seizoensgroenten 

Saladebar

Dessert
Een luxe i jsbuf fet  met  d iverse i jstaarten,  bavaroise,  vers  f ru i t  en 

s lagroom

Afsluit ing
Koff ie / thee met  een bonbon

Het  Bourgondische arrangement

Minimaal  30 personen
Vanaf  €72,50 per  persoon

Inclus ief  consumpt ies .



Eet, drink & geniet arrangement

Een arrangement  waarbi j  u  en uw gasten op en top kunnen 
genieten.  Het  arrangement  is  uniek in  z i jn  soort  en is  een feest  om 
mee te  maken!  Natuur l i jk  is  het  arrangement  naar  e igen wens aan 

te  passen.

Ont vangst
Koff ie / thee en zoet igheid

Voorgerecht
Ti jdens het  voorgerecht  wordt  a l les  op tafe l  geserveerd.  U kunt 

h ierb i j  denken aan: 

Planken geserveerd met  d iverse v lees-  en v issoorten, 
Gei tenkaassalade met  gamba’s ,  minisnacks,  se izoenssoep,  broden 

met  kruidenboter  en tapenade

Hoofdgerecht  ( in  buffet vorm)
Visschotel  met  gepocheerde zalmzi jde en gamba’s ,  geserveerd op 

wi lde spinazie  met  een roomsaus
Gegr i lde runderentrecôte met  romige pepersaus

Gegr i lde k ip  met  tu inkruidensaus en verse groenten 
Varkenshaas met  champignonsaus 

Een mooi  gevulde pasta
O venaardappels

Fr i tes
Uitgebreide saladebar

 

Dessert
 Het  dessert  wordt  op tafe l  geserveerd.  Di t  bestaat  u i t :

Planken met  d iverse k le ine nagerechten aangepast  aan het  se izoen 
en uw wensen.  Een dessertbuf fet  is  ook mogel i jk .

Afsluit ing
Koff ie / thee met  f r iandises

Vanaf  €57,50 per  persoon
 exclus ief  consumpt ies



Barbecue deluxe

Heerl i jk  zel f  barbecueën met  fami l ie ,  vr ienden of  col lega ’s  op het 
overdekte terras .  Het  barbecueën gaat  op authent ieke wi jze:  op 

houtskool  en met  verse producten!  In  over leg kunnen wi j  ook voor  u 
barbecueën. 

Voorgerecht
Wij  serveren vooraf  d iverse k le ine amuses aan tafe l .  Naar  wens 

kunnen we onder  andere een kle ine carpaccio ,  moot je  huisgerookte 
zalm en een salade met  eend serveren.

Hoofdgerecht  ( in  buffet vorm)
Saladebar

Broden met  smeersels
Bui tenlandse ham met  vers  f ru i t  en koude sauzen

Runderburgers
Kipf i let  huisgemarineerd en op spies

Sparer ibs  huisgemarineerd
Zalmpakket jes  met  spinazie  en kruidenboter

Malse runderentrecôte
Fr i tes

Satésaus
Koude sauzen

 
Of  ste l  uw eigen barbecue samen.

Vanaf  €33,50 per  persoon



Buffetten

De Waterman biedt  meerdere mogel i jkheden om te  genieten van 
een ui tgebreid  buf fet  met  uw gasten.  Voor  de buf fet ten is  te  denken 
aan een high tea,  stamppot  buf fet ,  beer&wine buf fet ,  maar  vraag 
ook naar  de mogel i jkheden om uw eigen buf fet  samen te  ste l len.

Buffet op maat

Bi j  De Waterman kennen wi j  geen standaard buf fet ten,  maar  enkel 
buf fet ten d ie  z i jn  aangepast  naar  uw wensen.  Al  onze buf fet ten 
worden dan ook op maat  en in  over leg met  u  samengesteld .

Veel  van onze buf fet ten bestaan enkel  u i t  warme gerechten.  Het 
koude gedeel te  wordt  vaak u i tgeserveerd aan tafe l ,  waarbi j  de 
gerechten aan het  se izoen en aan uw wensen worden aangepast .

Onze buf feten z i jn  verkr i jgbaar  vanaf  c i rca  25 volwassenen.  De 
pr i jzen var ier iëren van € 33.50 tot  €45, - .  De pr i js  hangt  af  van de 
samenstel l ing van het  koude en warme buf fet .



Voorbeeld buffet

Voorgerecht
Het  voorgerecht  serveren wi j  aan tafe l  op grote  p lanken of  a ls  koud buf fet  met  o .a . :

Huisgerookte zalm 
Mini  soepje

Brood met  boters
Rundercarpaccio

Huisgemaakte crost in i ’s
Hollandse Nieuwe har ing

Diverse huisgemaakte salades

Of  een van onze vele  andere gerechten,  u i teraard door  u  samengesteld .

Hoofdgerecht
Het  hoofdgerecht  serveren wi j  in  buf fet vorm met  o .a . :

Runderentrecôte met  romige pepersaus
Varkenshaas met  champignonroomsaus

Gegr i lde k ipdi j  met  tu inkruidensaus
Hele zalmzi jde op wi lde spinazie  met  wi t tewi jnsaus

Beenham aan het  buf fet  gesneden
Aardappelgrat in

Buffetten

Minimaal  25  personen
 



Stamppot buffet

De stamppot:
Boerenkool

Zuurkool
Hutspot

Andi jv iestamppot

Aanvullend:
Ballet jes  gehakt

Speklappen
Rookworst

Ui tgebakken spek
Beenham aan het  buf fet  gesneden

Om het  af  te  maken:
Amsterdamse uien

Piccal i l ly
Zwolse mosterd

Jus  

Verkr i jgbaar  van oktober  t /m maart

Vanaf  €25,50 per  persoon
Minimaal  30 personen

Buffetten



Buffetten

Vanaf  €00,00 per  persoon

Dessert

Dessertbuffet
Een heer l i jk  luxe i jsbuf fet  met  a l ler le i  i jssoorten, 

bavaroise en d iverse mono desserts .

De i jstaart  brengen wi j  feestel i jk  b innen met 
vuurwerk en sni jden wi j  voor  u  aan het  buf fet .

€9,95 per  persoon

Monodessert
Ter  afs lu i t ing serveren wi j  graag a l  uw gasten een 

goed verzorgd dessert .

Hierbi j  kunt  u  denken aan verse aardbeien 
met  sabayonsaus of  een heer l i jk  warm 

chocoladetaart je  met  vani l le- i js .

Bespreek gerust  met  ons de mogel i jkheden.

vanaf  €8,50 per  persoon

IJsbruidstaart
Het  d iner  t i jdens de brui lof t  kunt  u  geweldig 

afs lu i ten met  een i jsbruidstaart .

Deze mag u zel f  samenstel len in  de gewenste 
k leur  en smaak.  De taart  serveren wi j  met  vers 

f ru i t .

vanaf  €12 ,50 per  persoon



Veluwse lunch
 

Wi j  verzorgen graag een gezell ige en lekkere lunch voor  u .  Wat 
denkt  u  van een heer l i jk  broodbuf fet ,  met  verse afgebakken 

boerenbroden,  p isto lets  en cro issants? Natuur l i jk  geserveerd 
met  een u i tgebreide keuze aan hart ig  en zoet  beleg.  Maak de 

lunch compleet  met  een lekkere warme snack en een ui tgebreid 
assort iment  warme en koude dranken. 

Geen behoefte  aan een buf fet?  Ook dat  is  geen probleem, wi j 
serveren de lunch voor  u  graag aan tafe l . 

We denken graag met  u  mee hoe we uw lunch opt imaal  kunnen 
verzorgen.  Neem voor  a l le  mogel i jkheden en een vr i jb l i jvende 

of fer te  gerust  contact  met  ons op. 

Pr i js  op aanvraag 
vanaf  €  18 ,50 p .p .

exclus ief  consumpt ies



High tea

Ti jdens de h igh tea schenken wi j  2  uur  lang 
onbeperkt  kof f ie / thee.  De vol ledige h igh-tea is 
zowel  te  serveren in  buf fet vorm als  aan tafe l . 

L iever  de zoet igheden aan tafe l  en daarna hart ige 
hapjes  op een buf fet?  Ook dat  is  geen probleem. 

Sweettable  met  d iverse taarten,  bonbons, 
chocolade en andere zoet igheden

Scones,  muff ins  en cake met  marmelade en 
c lot ted cream

Na het  zoete gedeel te  serveren we borrelplankjes 
en luxe b i t tergarni tuur.  Di t  is  zowel  mogel i jk  aan 

tafe l  a ls  lopend. 

Diverse luxe sandwiches met  o .a .  huisgerookte 
zalm,  serranoham met  tapenade,  mini  cro issants , 

Diverse hart ige quiches en seizoenssoep

Minimaal  30 personen



Arrangementen

Bruiloft

Receptie

Ont vangst 
Ont vangst  met  bubbels  en bruidstaart  of  een sweettable

Tijdens de receptie
Voldoende warme en koude hapjes en d iverse hart ige snacks

Vanaf  30 personen, 
vanaf  €26,50 (2  uur  durend)

Diversen

Pet i t  four,  taartenbuf fet  of  gebak  €3,50 p .p .

Ont vangst  met  bubbels   €5,50 p .p .

Late  n ight  snack vanaf   €2 ,95 p .p .

Zout jes /noot jes  op tafe l   €1 ,50 p .p .

Luxe bonbon  €1 ,25 p .st .

Bourgondische plank op tafe l   €3,50 p .p .

Aan de rand van het 
Veluwemeer  z i jn  pracht ige 
her inner ingen te  maken.

Bi j  De Waterman wi l len wi j  u 
graag een onvergetel i jke  dag 
bezorgen,  waar  u  later  met 
p lez ier  op terugki jkt .

Om uw dag helemaal  naar  wens 
te  maken,  hebben we naast 
deze arrangementen nog ta l 
van andere mogel i jkheden.

Kom gerust  een keer  langs om 
vr i jb l i jvend de mogel i jkheden 
te  bespreken.



Wedding menu

Ti jdens het  wedding menu serveren wi j  geen buf fet ,  maar  heeft  u 
de keuze u i t  een barbecue of  walk ing d inner.  Daarna kr i jgt  u  met 

a l  uw gasten aan een pracht ig ,  formeel  gedekte tafe l  het  d iner 
geserveerd.

Het  wedding menu is  helemaal  naar  wens in  te  r ichten.  Zo ste l len 
wi j  het  d iner  helemaal  met  u  samen en beki jken we hoe we u en uw 

gasten vol ledig  kunnen verzorgen.

Pr i js  op aanvraag

Voor jullie feest!

Ont vangst
Ont vangst  met  kof f ie / thee of  met  cockta i l  en pet i t  four

Op tafel
Bourgodische planken,  o .a .  met :

Fuet worst ,  kaas,  noot jes ,  kaasstengels  en ol i jven

Amuse hapjes
Wij  serveren a l ler le i  luxe warme hapjes .  Deze serveren we op tafe l 

en wi j  lopen hiermee rond.

Dranken
Bier,  wi jn ,  f r is  & b innenlands gedist i l leerd

Afsluit ing
Een late  n ight  snack om jul l ie  geweldige avond af  te  s lu i ten

All - inc lus ive 4  uur  lang 
vanaf  €38,50 per  persoon.

All- in  drankenarrangementen
2 uur:  €15,50 p .p .
3  uur:  €20,50 p .p .
4  uur:  €25,50 p .p .
5  uur:  €30,50 p .p .

Onze drankenarrangementen z i jn  exclus ief 
bui tenlands gedist i l leerde dranken. 
L iever  inc lus ief  bui tenlands gedist i l leerd? 
Dat  is  voor  €3,50 per  person extra  ook mogel i jk .  



Onze contactgegevens

Belangrijke informatie

We serveren onze buf fet ten vanaf  25  personen.  Wi l t  u  toch graag een feest 
v ieren met  minder  personen? Dan denken we graag met  u  mee.

Voor  onze buf fet ten hebben wi j  aangepaste pr i jzen voor  de k inderen. 
Kinderen van 0 t /m 2  eten grat is  mee. 

Kinderen van 3  t /m 9 jaar  worden berekend op 50% van de buf fetpr i js .
(Niet  geld ig  b i j  arrangementen of  buf fet ten met  drank inbegrepen) .

Kinderen kunnen kosteloos gebruik  maken van onze spelcomputers ,  het 
spr ingkussen of  van het  veld  bui ten om op te  spelen.

Vaak kunt  u  kosteloos gebruik  maken van onze audiov isuele  apparatuur. 
We informeren u h ier  graag verder  over.

Wi j  vernemen graag één week voorafgaand aan uw feest  het  def in i t ieve 
aantal  deelnemende personen.

Gasten kunnen voor  de deur  kosteloos parkeren op onze grote  parkeerplaats .

Pr i jswi jz ig ingen en t ypefouten voorbehouden.

Ons restaurant  is  ro lstoelvr iendel i jk .

Al  onze arrangementen z i jn  naar  e igen smaak en wensen aan te  passen om 
u vol ledig  te  laten genieten.  Heeft  u  na het  lezen van de brochure nog vragen 

of  suggest ies? Dan staan we u graag te  woord.
 

We hopen u snel  te  mogen verwelkomen!

Horeca 
Veluwe Strandbad

 ‘De Waterman’

Flevoweg 5
8081 PA Elburg

info@dewaterman.net
w w w.dewaterman.net

0525 –  62 26 55



de Waterman

Wist  u  dat  het  mogel i jk  is  de cater ing van De 
Waterman te  combineren met  een arrangement  b i j 

onze andere vest ig ing Buddy 's? 

Gezell ig  bowlen of  poolen en daarna aanslu i tend 
heer l i jk  eten b i j  de Waterman.Neemt u voor 

de mogel i jkheden van de arrangementen 
rechtstreeks contact  op met  Buddy 's .

F levoweg 5
8081 PA  Elburg

E-mai l :  in fo@buddysbowl ingenbi tes .nl
w w w.buddysbowl ingenbi tes .nl

Volg ons op social  media

      @restdewaterman
      @rest .de.waterman


