
Kerst Tapas box 
 

Minimaal 2 personen 
€ 22,50 p.p. 

 
• Brood met kruidenboter, Aioli en tapenade 
• Carpaccio met pestodressing, rucola en         
pijnboompitten 
• kaas en worst, toast met chorizo, cherry 
tomaat met mozzarella 
• Brochette met tonijn, gerookte zalmspiesjes 
 
• Uienringen en kaaskroketjes 
• Kipkrokantjes met kerrie mayonaise 
• Gehaktballetjes met Satésaus 
• Gamba’s met Ui en knoflookboter 
 
•De tapasbox kunt u op alle dagen reserveren 
•Afhalen en bezorgen op een afgesproken tijd. 
•Bezorgkosten € 3,00 
 
Naast het aanbod in deze folder is er ook nog 

onze cafetariafolder.  
 

Bowling- en partycentrum 
Restaurant Suyderoogh 

De Rug 5, 9976 VT Lauwersoog 
Tel. 0519-349314 



Welkom 
In deze brochure vindt u verschillende mogelijkheden om in uw 

landhuis van een heerlijk diner te genieten. 

 

Gourmetten / steengrillen 
of fonduen 
€ 17,95 p.p. 

6 vleessoorten 
Paprika, ui en champignons 

Rundvleessalade 
Stokbrood met kruidenboter 

3 koude sausen 
 

Tevens hebben wij diverse  rijk opgemaakte salades  
met stokbrood. 

Rundvleessalade €8,00 p.p. 
Vissalade € 9,00 p.p. 

Hors d´oeuvre € 10,00 p.p. 

 
 
 

 

 
 

 Kerst-grillbuffet  
25 & 26 december vanaf 14.30 uur. 

Wij verwelkomen u met een glas bubbels, waarna u kunt genieten 
van een uitgebreid en luxe Kerst-grill buffet met  

grillgerechten die door 
één van de koks  voor u worden bereid. 

Onze keukenbrigade heeft een Kerst-grillbuffet samengesteld  
met de meest  

uiteenlopende gerechten, 3 soepen, gerookte vissoorten, garnalen,  
Franse kaassoorten, wild en gevogelte ham en paté,  

warme vlees-, vis-, en vegetarische gerechten. 
Diverse rauwkost salades, stoofperen, rabarber e.d. 

U kunt bij één van de koks ook uw vlees, vis,  
gevogelte en vegetarisch laten grillen. 

Voor de kinderen zijn er speciale gerechten. 
Ter afsluiting presenteren wij een luxueus dessertbuffet. 

Volwassenen € 36,50 p.p. kinderen 9 t/m 12 jaar € 14,50 per kind. 
Kinderen van 4 t/m 8 jaar € 8,50 kinderstoel is gratis. 

Excl. Drinken. 
Ook te combineren met bowlen. 

 
 
 

 

 
 

 

Naast onze buffetten hebben wij ook een  

4-gangen keuze menu. € 36,50 p.p. 

U kunt het buffet of diner ook combineren met bowlen. 

Bowlen kost tijdens de feestdagen € 26,50 per uur per baan 
 

Tevens kunt u bij ons ook terecht voor diverse soorten salades. 
Complete gourmet-, steengrill-, fondue - of wokschotels. 

Incl. apparaat, vlees, salade, stokbrood,kruidenboter, sausjes  
groente garnituren om te bakken. 

 

 

Kerst menu 37,50 p.p. 
3- gangen 

 
Carpaccio met rucola, pijnboompitten en pestodressing    

Of  
Vispallet met diverse gerookte vissoorten 

 
Beide gerechten met brood en boter 

******** 
Ossenhaas met paddenstoelensaus 

Of 
Visduo met  gamba’s en Hollandaisesaus 

 
Hoofdgerechten met  

stoofperen, puree en rauwkostsalade 
******* 

Chocolade mousse met brownie en chocoladesaus 
Of 

Panna cotta met aardbeiencompote  
 en verse aardbeien 

 

Graag  invullen en reserveren !! 

Naam………………………..Huisnr……1e…….2e…….. 


