
Eten en drinken bij 
vergaderboerderij De Nieuwe Riet. 

 
Bij de huur van de vergaderboerderij zijn altijd inbegrepen: 
Rond Koffietijd of middagpauze: (inclusief) 
Koffie en diverse Thee soorten, koekjes of cake, kannen water. 
 
Lekker extra: (€ 2,75 per stuk) 
Dé lekkerste Brabantse worstenbroodjes. 
 
Het lunchbuffet: (€ 14,50 per 
persoon) 
Een uitgebreide lunch voor uw gasten of 
deelnemers bestaande uit o.a: 
Broodjes: Assortiment van diverse luxe 
broodjes zoals o.a.: volkoren en witte harde 
broodjes met zaden erop, zachte witte en bruine 
bolletjes, bruine en witte zachte puntjes en 
bruine en witte knapperige baguettes. Crackers 
en beschuiten. 
Hartig assortiment met o.a.: plakken ham en 
kaas, salades zoals bijvoorbeeld: selderij, 
kipkerrie, gerookte kip in mosterd-honing-saus, zalmsalade of crabsalade. 
Zoet grabbel assortiment met o.a. fruithagel, melk en pure chocolade hagel, diverse jam, 
honing, appelstroop, chocoladepasta, hazelnootpasta en pindakaas. 
Roomboter en margarine. 
Vitamines: Fruitmand of zelf buiten plukken in de ecologische groente en fruit tuin 
Drinken: Koffie, thee, melk, Jus d´Orange, Ice tea zonder prik, Spa fruit en Cola light 
 
Zoete Brabantse koffietafel:  
(€ 16,50 per persoon)  
De Brabantse koffietafels worden verzorgd 
met alle ingrediënten van het lunchbuffet. 
Daarnaast is er extra: 2 verschillende soorten 
vleeswaren, worstenbroodjes, eierkoeken en 
krentenbollen of andere zoete broodjes. 

Standaard Brabantse 
koffietafel: (€ 19,50 per persoon) 

De Brabantse koffietafels worden verzorgd met alle ingrediënten van het lunchbuffet. 
Daarnaast is er extra: 5 verschillende soorten vleeswaren, gekookte ribbetjes, gekookt 
buikspek, gebraden drumstick, eierkoeken en krentenbollen. 

Boeren Brabantse koffietafel: (€ 22,50 per persoon) 
De Brabantse koffietafels worden verzorgd met alle ingrediënten van het lunchbuffet.  



Daarnaast is er extra: 5 verschillende soorten vleeswaren, gekookte ribbetjes, gekookt 
buikspek, gebraden drumstick, gebraden gehaktbal, droge worst, zult, eierkoeken en 
krentenbollen. 

 
Luxe koffietafel:  
(€ 24,50 per persoon) 
De Brabantse koffietafels worden verzorgd 
met alle ingrediënten van het lunchbuffet. 
Daarnaast is er extra: 5 verschillende soorten 
vleeswaren, gekookte ribbetjes, gekookt 
buikspek, gebraden drumstick, gebraden 
gehaktbal, gebraden blinde vink, gebraden 
rollade, droge worst, zult, eierkoeken en 
krentenbollen. 
   

 
Een rondleiding over de boerderij geven we graag aan uw gasten.  
 
Voor het reserveren van de koffietafel dienen we minimaal 7 dagen vooraf het exacte aantal 
personen te weten. 
 
 
 
 


