de Waterman

De Waterman is gevestigd op een unieke
locatie aan het Veluwemeer

Bij ons kunt u terecht voor al uw feesten en
partijen

Het is ook mogelijk om bij ons heerlijk á la
carte te dineren!

Welkom bij de Waterman
Wie zijn wij?
Guido & Caroline Waterman
Sinds 2003 zijn wij trotse eigenaren van ‘De Waterman’. Samen met ons team is het
ons doel om ieder feest tot een onvergetelijke herinnering te maken.
De afgelopen jaren hebben we al veel partijen mogen verzorgen en we hopen u
binnenkort op onze locatie in Elburg te mogen verwelkomen.

Wat u van ons kunt verwachten
Persoonlijke aandacht
Persoonlijke aandacht vinden wij ontzettend belangrijk. We streven er dan ook naar
dat u één contactpersoon heeft die uw feest regelt en verzorgt. Dit uiteraard geheel
naar uw wens.
Uw wens staat centraal
Samen met u gaan we op zoek naar een passende indeling voor uw feest. Dit
betekent dat uw wensen bepalend zijn voor de inrichting van het arrangement en hoe
wij uw gasten het beste kunnen verzorgen. In onze brochure vindt u daarom enkel
voorbeelden van arrangementen; de precieze dagindeling stellen we samen met u
vast.
Vrijblijvend gesprek
Wilt u langskomen voor een gesprek om de mogelijkheden bij De Waterman door
te nemen? We ont vangen u graag, uiteraard geheel vrijblijvend. Het is daarnaast
mogelijk om zonder verplichtingen een offerte aan te vragen of een optie te plaatsen.
U bepaalt zelf wanneer u de partij definitief bij ons laat plaatsvinden en wij nemen
graag de tijd om u over alle mogelijkheden te informeren.

All-inclusive arrangementen

Walking dinner
Tijdens het walking dinner krijgen uw gasten geen aangewezen plek, maar heeft
iedereen de vrijheid om gezellig rond te lopen en contact met elkaar te leggen. Dit is
perfect voor een informele avond.
Ont vangst
Ont vangst met bubbels en zoetigheden, of koffie/thee met petit four.
Amuse
Wij serveren diverse amuse gerecht jes tijdens het walking dinner. Deze serveren wij
één voor één aan tafel uit, waarbij ze ook uitgelegd worden. Aansluitend serveren wij
aan tafel diverse broodsoorten. Wij serveren minimaal 5 verschillende gerecht jes.
De amuse gerecht jes zijn afgestemd op het seizoen en uw wensen.
Hoofdgerecht
De keuze uit een vlees- of visgerecht, of naar wens een compleet warm buffet.
Het warme buffet kan bestaan uit:
Runderentrecôte
Zalmfilet
O venaardappels
Rustieke frites
Gegrilde kip met tuinkruidensaus en verse groenten
Saladebar
Dessert
Het dessert is naar uw wensen aan te passen. Hierbij is te denken aan:
Een spoom, een door u te kiezen dessert van het seizoen of een luxe dessertbuffet
Afsluiting
Koffie/thee met friandises

Prijs op aanvraag
vanaf € 58,50
exclusief consumpties.

All-inclusive arrangementen

Het

Bourgondische arrangement
Tijdens het Bourgondische arrangement geniet u 5 uur lang
van onbeperkte dranken (inclusief binnenlands gedistilleerd en
seizoensbieren van de tap).

Ont vangst
Ont vangst met koffie/thee en petit four

Voorgerecht
Voorgerechten geheel naar eigen wens. Hierbij is te denken aan:
Een proeverij van diverse voorgerechten of een plank vol warme en
koude voorgerechten

Hoofdgerecht
Varkenshaas met champignonroomsaus
Kalkoentournedos met romige Madeirasaus
Beenham aan het buffet g esneden met daarbij Zwolse mosterdsaus
Gepocheerde zalm met wilde spina zie en wittewijnsaus
O venaardappels
Frites
Seizoensgroenten
Saladebar

Dessert
Een luxe ijsbuffet met diverse ijstaarten, bavaroise, vers fruit en
slagroom

Afsluiting
Koffie/thee met een bonbon

Minimaal 30 personen
Vanaf €72,50 per persoon
Inclusief consumpties.

Eet, drink & geniet arrangement
Een arrangement waarbij u en uw gasten op en top kunnen
genieten. Het arrangement is uniek in zijn soort en is een feest om
mee te maken! Natuurlijk is het arrangement naar eigen wens aan
te passen.
Ont vangst
Koffie/thee en zoetigheid

Voorgerecht
Tijdens het voorgerecht wordt alles op tafel geserveerd. U kunt
hierbij denken aan:
Planken geserveerd met diverse vlees- en vissoorten,
Geitenkaassalade met gamba’s, minisnacks, seizoenssoep, broden
met kruidenboter en tapenade

Hoofdgerecht (in buffet vorm)
Visschotel met gepocheerde zalmzijde en gamba’s, geserveerd op
wilde spina zie met een roomsaus
Gegrilde runderentrecôte met romige pepersaus
Gegrilde kip met tuinkruidensaus en verse groenten
Varkenshaas met champignonsaus
Een mooi gevulde pasta
O venaardappels
Frites
Uitgebreide saladebar

Dessert
Het dessert wordt op tafel geserveerd. Dit bestaat uit:
Planken met diverse kleine nagerechten aangepast aan het seizoen
en uw wensen. Een dessertbuffet is ook mogelijk.

Afsluiting
Koffie/thee met friandises
Vanaf €57,50 per persoon

exclusief consumpties

Barbecue deluxe
Heerlijk zelf barbecueën met familie, vrienden of collega’s op het
overdekte terras. Het barbecueën gaat op authentieke wijze: op
houtskool en met verse producten! In overleg kunnen wij ook voor u
barbecueën.
Voorgerecht
Wij serveren vooraf diverse kleine amuses aan tafel. Naar wens
kunnen we onder andere een kleine carpaccio, moot je huisgerookte
zalm en een salade met eend serveren.

Hoofdgerecht (in buffet vorm)
Saladebar
Broden met smeersels
Buitenlandse ham met vers fruit en koude sauzen
Runderburgers
Kipfilet huisgemarineerd en op spies
Spareribs huisgemarineerd
Zalmpakket jes met spina zie en kruidenboter
Malse runderentrecôte
Frites
Satésaus
Koude sauzen
Of stel uw eigen barbecue samen.
Vanaf €33,50 per persoon

Buffetten
De Waterman biedt meerdere mogelijkheden om te genieten van
een uitgebreid buffet met uw gasten. Voor de buffetten is te denken
aan een high tea, stamppot buffet, beer&wine buffet, maar vraag
ook naar de mogelijkheden om uw eigen buffet samen te stellen.

Buffet op maat
Bij De Waterman kennen wij geen standaard buffetten, maar enkel
buffetten die zijn aangepast naar uw wensen. Al onze buffetten
worden dan ook op maat en in overleg met u samengesteld.
Veel van onze buffetten bestaan enkel uit warme gerechten. Het
koude gedeelte wordt vaak uitgeserveerd aan tafel, waarbij de
gerechten aan het seizoen en aan uw wensen worden aangepast.
Onze buffeten zijn verkrijgbaar vanaf circa 25 volwassenen. De
prijzen varieriëren van € 33.50 tot €45,-. De prijs hangt af van de
samenstelling van het koude en warme buffet.

Buffetten

Voorbeeld buffet
Voorgerecht
Het voorgerecht serveren wij aan tafel op grote planken of als koud buffet met o.a.:
Huisgerookte zalm
Mini soepje
Brood met boters
Rundercarpaccio
Huisgemaakte crostini’s
Hollandse Nieuwe haring
Diverse huisgemaakte salades
Of een van onze vele andere gerechten, uiteraard door u samengesteld.
Hoofdgerecht
Het hoofdgerecht serveren wij in buffet vorm met o.a.:
Runderentrecôte met romige pepersaus
Varkenshaas met champignonroomsaus
Gegrilde kipdij met tuinkruidensaus
Hele zalmzijde op wilde spina zie met wittewijnsaus
Beenham aan het buffet gesneden
Aardappelgratin

Minimaal 25 personen

Buffetten

Stamppot buffet
De stamppot:
Boerenkool
Zuurkool
Hutspot
Andijviestamppot
Aanvullend:
Ballet jes gehakt
Speklappen
Rookworst
Uitgebakken spek
Beenham aan het buffet gesneden
Om het af te maken:
Amsterdamse uien
Piccalilly
Zwolse mosterd
Jus
Verkrijgbaar van oktober t/m maart

Va n a f € 2 5, 50 p er p ers o o n
M inimaal 3 0 p ers o nen

Buffetten

Dessert
Dessertbuffet
Een heerlijk luxe ijsbuffet met allerlei ijssoorten,
bavaroise en diverse mono desserts.
De ijstaart brengen wij feestelijk binnen met
vuurwerk en snijden wij voor u aan het buffet.
€9,95 per persoon

Monodessert
Ter afsluiting serveren wij graag al uw gasten een
goed verzorgd dessert.
Hierbij kunt u denken aan verse aardbeien
met sabayonsaus of een heerlijk warm
chocoladetaart je met vanille-ijs.
Bespreek gerust met ons de mogelijkheden.
vanaf €8,50 per persoon

IJsbruidstaart
Het diner tijdens de bruiloft kunt u geweldig
afsluiten met een ijsbruidstaart.
Deze mag u zelf samenstellen in de gewenste
kleur en smaak. De taart serveren wij met vers
fruit.
vanaf €12,50 per persoon

Vanaf €00,00 per persoon

Veluwse lunch
Wij verzorgen graag een gezellige en lekkere lunch voor u. Wat
denkt u van een heerlijk broodbuffet, met verse afgebakken
boerenbroden, pistolets en croissants? Natuurlijk geserveerd
met een uitgebreide keuze aan hartig en zoet beleg. Maak de
lunch compleet met een lekkere warme snack en een uitgebreid
assortiment warme en koude dranken.
Geen behoefte aan een buffet? Ook dat is geen probleem, wij
serveren de lunch voor u graag aan tafel.
We denken graag met u mee hoe we uw lunch optimaal kunnen
verzorgen. Neem voor alle mogelijkheden en een vrijblijvende
offerte gerust contact met ons op.

Prijs op aanvraag
vanaf € 18,50 p.p.
exclusief consumpties

High tea
Tijdens de high tea schenken wij 2 uur lang
onbeperkt koffie/thee. De volledige high-tea is
zowel te serveren in buffet vorm als aan tafel.
Liever de zoetigheden aan tafel en daarna hartige
hapjes op een buffet? Ook dat is geen probleem.
Sweettable met diverse taarten, bonbons,
chocolade en andere zoetigheden
Scones, muffins en cake met marmelade en
clotted cream
Na het zoete gedeelte serveren we borrelplankjes
en luxe bittergarnituur. Dit is zowel mogelijk aan
tafel als lopend.
Diverse luxe sandwiches met o.a. huisgerookte
zalm, serranoham met tapenade, mini croissants,
Diverse hart ige quiches en seizoenssoep

M inimaal 3 0 p ers o nen

Arrangementen
Bruiloft
Receptie
Ont vangst
Ont vangst met bubbels en bruidstaart of een sweettable
Tijdens de receptie
Voldoende warme en koude hapjes en diverse hartige snacks
Vanaf 30 personen,
vanaf €26,50 (2 uur durend)

Diversen
Petit four, taartenbuffet of gebak

€3,50 p.p.

Ont vangst met bubbels

€5,50 p.p.

Late night snack vanaf

€2,95 p.p.

Zout jes/noot jes op tafel

€1,50 p.p.

Luxe bonbon

€1,25 p.st.

Bourgondische plank op tafel

€3,50 p.p.
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Wedding menu
Tijdens het wedding menu serveren wij geen buffet, maar heeft u
de keuze uit een barbecue of walking dinner. Daarna krijgt u met
al uw gasten aan een p rachtig, formeel gedekte tafel het diner
geserveerd.
Het wedding menu is helemaal naar wens in te richten. Zo stellen
wij het diner helemaal met u samen en bekijken we hoe we u en uw
gasten volledig kunnen verzorgen.
Prijs op aanvraag

Voor jullie feest!
Ont vangst
Ont vangst met koffie/thee of met cocktail en petit four
Op tafel
Bourgodische planken, o.a. met:
Fuet worst, kaas, noot jes, kaasstengels en olijven
Amuse hapjes
Wij serveren allerlei luxe warme hapjes. Deze serveren we op tafel
en wij lopen hiermee rond.
Dranken
Bier, wijn, fris & binnenlands gedistilleerd
Afsluiting
Een late night snack om jullie geweldige avond af te sluiten

All-inclusive 4 uur lang
vanaf €38,50 per persoon.

All-in drankenarrangementen
2 uur: €15,50 p.p.

Onze drankenarrangementen zijn exclusief

3 uur: €20,50 p.p.

buitenlands gedistilleerde dranken.

4 uur: €25,50 p.p.

Liever inclusief buitenlands gedistilleerd?

5 uur: €30,50 p.p.

Dat is voor €3,50 per person extra ook mogelijk.

Belangrijke informatie
We serveren onze buffetten vanaf 25 personen. Wilt u toch graag een feest
vieren met minder personen? Dan denken we graag met u mee.
Voor onze buffetten hebben wij aangepaste prijzen voor de kinderen.
Kinderen van 0 t/m 2 eten gratis mee.
Kinderen van 3 t/m 9 jaar worden berekend op 50% van de buffetprijs.
(Niet geldig bij arrangementen of buffetten met drank inbegrepen).
Kinderen kunnen kosteloos gebruik maken van onze spelcomputers, het
springkussen of van het veld buiten om op te spelen.
Vaak kunt u kosteloos gebruik maken van onze audiovisuele apparatuur.
We informeren u hier graag verder over.
Wij vernemen graag één week voorafgaand aan uw feest het definitieve
aantal deelnemende personen.
Gasten kunnen voor de deur kosteloos parkeren op onze grote parkeerplaats.
Prijswijzigingen en t ypefouten voorbehouden.
Ons restaurant is rolstoelvriendelijk.
Al onze arrangementen zijn naar eigen smaak en wensen aan te passen om
u volledig te laten genieten. Heeft u na het lezen van de brochure nog vragen
of suggesties? Dan staan we u graag te woord.

We hopen u snel te mogen verwelkomen!

Onze contactgegevens

Horeca

Flevoweg 5

info@dewaterman.net

Veluwe Strandbad

8081 PA Elburg

w w w.dewaterman.net

‘De Waterman’

0525 – 62 26 55

de Waterman
Wist u dat het mogelijk is de catering van De
Waterman te combineren met een arrangement bij
onze andere vestiging Buddy's?
Gezellig bowlen of poolen en daarna aansluitend
heerlijk eten bij de Waterman.Neemt u voor
de mogelijkheden van de arrangementen
rechtstreeks contact op met Buddy's.
Flevoweg 5
8081 PA Elburg
E-mail: info@buddysbowlingenbites.nl
w w w.buddysbowlingenbites.nl

Volg ons op social media
@restdewaterman
@rest.de.waterman

