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Beverwijk, januari 2019 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Allereerst willen wij u hartelijk bedanken voor uw interesse in Gasthoeve Adrichem, 

gelegen in hartje Beverwijk. 

Een eerste stap in de richting van een succesvolle bijeenkomst en wij zijn u daarbij graag 

van dienst. Een bruiloft, een jubileum, een familiereünie of een bedrijfsfeest, met een 

High Tea, een buffet of een exclusief diner zorgen wij samen met u voor een optimale 

invulling. 

Bijgaand treft u alle informatie aan over onze unieke locatie en onze vele mogelijkheden 

om uw evenement tot een groot succes te volbrengen. Graag maken wij kennis met u en 

uw ideeën en in combinatie met onze ervaring en expertise zorgen wij samen voor een 

onvergetelijk feest.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Uw gastheer/vrouw 

 

Karel & Liesbeth Soest 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
3 

Adrichemlaan 5-7 

1947 KX Beverwijk 

0251-254333 

info@gasthoeveadrichem.nl 

www.gasthoeveadrichem.nl 

 

Inhoudsopgave 

Onze locatie............................................................................................................................... 4 

Om u op weg te helpen .............................................................................................................. 5 

De dranken ................................................................................................................................ 6 

Arrangementen ......................................................................................................................... 7 

Particulier .......................................................................................................................... 8 

Zakelijk ............................................................................................................................ 14 

High tea................................................................................................................................... 16 

Bittergarnituren....................................................................................................................... 18 

Buffetten ................................................................................................................................. 22 

Oer Hollandse avond op de Hoeve .................................................................................... 23 

Western Buffet op de Hoeve............................................................................................. 24 

Balkan Buffet ................................................................................................................... 25 

Indisch Buffet................................................................................................................... 26 

Caribisch Buffet................................................................................................................ 27 

Italiaans Buffet................................................................................................................. 28 

Buffet Royale ................................................................................................................... 29 

Vorkjes/amuse diner ............................................................................................................... 30 

Barbecue ................................................................................................................................. 31 

Kinderen ................................................................................................................................. 32 

Catering  .................................................................................................................................. 33 

Ter informatie ......................................................................................................................... 34 

Routebeschrijving  ................................................................................................................... 35 

 

  



 

 
4 

Adrichemlaan 5-7 

1947 KX Beverwijk 

0251-254333 

info@gasthoeveadrichem.nl 

www.gasthoeveadrichem.nl 

 

Onze locatie 
Het Partycentrum Adrichem is gehuisvest in de uit 

1857 stammende Hoeve Adrichem, gelegen aan de 

Adrichemlaan te Beverwijk. De naam van deze 

voormalige boerderij komt voort uit het 

gelijknamige kasteel dat in de directe omgeving 

aan de Sint Aagtendijk heeft gestaan: het Kasteel 

Adrichem. Dit kasteel kent een lange geschiedenis 

die teruggaat tot de eerste helft van de 14e eeuw, 

toen Floris van Adrichem eigenaar werd van: ‘een 

husige , hofstede en lant daertoe behorende, 

gelegen in onsen heerlijkheid van Beverwijk, in ’t 

Vrijtgers’. Na velen eigenaren te hebben gehad en 

tijdens oorlogen danig te hebben geleden is het 

kasteel uiteindelijk ergens tussen 1809 en 1812 

gesloopt. 

 

 
Door de warmte uitstralende Hollandse inrichting van Gasthoeve Adrichem, met veel 

hout en kunstwerken aan de muur, voelt iedere gast zich ongetwijfeld snel thuis. Ons 

partycentrum biedt mogelijkheden voor partijen en bijeenkomsten  tot maximaal 150 

personen. Bij grote partijen heeft u de beschikking over de gehele ruimte, maar het is 

ook mogelijk alleen het voor- of achtergedeelte te gebruiken. 

 

 
Het achterste gedeelte kenmerkt zich voornamelijk 

door de   lager gelegen dansvloer  

en de door een oud Hollands hekwerk afgescheiden 

zitruimte daaromheen. De met hout beklede wanden 

en pilaren, de gekozen kleuren, de kunstwerken en 

het bijpassende meubilair geven uw gasten bij 

binnenkomst direct een warm gevoel en brengt hen 

in de juiste stemming. Afhankelijk van de grootte en 

de invulling van de partij kan ook de dansvloer 

ingericht worden met (sta)tafels en stoelen. 
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Om u op weg te helpen 
Het organiseren van activiteiten, hoe klein of groot dan ook, vraagt om veel inspanning 

als het niet uw dagelijks werk is. 

Wij willen u graag op weg helpen en hebben daarom voor u een checklist gemaakt, 

waarmee u op voorhand aan de slag kunt gaan. Aan deze checklist kunnen geen rechten 

worden verbonden. Het is slechts een hulpmiddel voor de organisatie. 

 

 

 

 

De voorbereiding 

 datum 

 ceremoniemeester 

 locatie/zaalruimte 

 budget 

 programma 

 uitnodigingen 

 muziek en entertainment 

 wijze van factureren 

 fotograaf 

 give away 

 vervoer 

 parkeren (shuttle dienst, vallet 

parking, beveiliging 

 routebeschrijving 

 kinderen  

De ontvangst 

 garderobe 

 gastenboek / pen 

 zaalindeling 

 decoratie / bloemen 

 geschenken 

 aantal gasten 

Eten en drinken 

 aantal gasten 

 aperitief 

 welkomstcocktail 

 bittergarnituur 

 menu 

 wijn 

 mineraalwater 

 dieet wensen 

 menukaarten 

 naamkaartjes 

 tafelschikking 

 speeches 

 digestief 

 koffie al dan niet met bonbons 

 kinderen 

Benodigde apparatuur 

 reserveren / huren 

 bediening 

 microfoons 

 opnemen van toespraken 
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De dranken 

 

Koffie en thee 

 Per kop   € 2,15 

 Per kop met friandises   € 4,00 

 

Bier en frisdranken 

 Frisdranken  flesje € 2,15 

 jus d’orange   € 2,45 

 Bier (0.25 cl)  van de tap € 2,60 

 Malt bier  flesje € 2,60 

 

Aperitief 

 Rode en witte huiswijn   € 3,25 

 Prosecco   € 3,75 

 Port, Sherry, Vermouth   € 3,25 

  

Binnenlands gedistilleerd 

 Jenevers   € 3,25 

 Vieux   € 3,25 

 

Buitenlands gedistilleerd 

 Vanaf   € 4,50 

 
   

Prijzen zijn per glas, tenzij anders vermeld (prijswijzigingen voorbehouden). 
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Arrangementen particulier 
U heeft het voornemen een receptie, feestje, etentje of  wat dan ook te organiseren, 

maar het is vaak moeilijk in te schatten wat het allemaal gaat kosten. Wij hebben 

daarom een aantal ‘vaste’ arrangementen. U kunt op die manier een afgewogen keuze 

maken en de kosten zoveel mogelijk in de hand houden. 

Het is mogelijk om de arrangementen aan uw wensen aan te passen en wij verwijzen 

daarvoor naar de volgende bladzijden. In overleg met u maken wij graag een op maat 

gesneden voorstel. 
 

Receptie arrangement              per persoon/1,5 uur               € 15,50  

 

Voor recepties hanteren wij een standaard drankenassortiment, gebaseerd op 

gebruikelijke receptiedranken: wijn, bier, sherry, jenever, vieux, frisdrank en  jus 

d’orange (Hollands assortiment) met daarbij diverse hapjes, zoute koekjes met noten, 

wrapper gevuld met gerookte zalm, gevulde ei, brie met ham, roggebrood met zoute 

haring, rundvlees truffel en een divers assortiment met warm bittergarnituur. 

 

Boeren feestavond arrangement              per persoon/per 4 uur           € 29,00 
 

Voor dit arrangement krijgt u het standaard drankenassortiment  bestaande uit: wijn, 

huismerk bier, sherry, jenever, vieux, frisdrank en jus d’orange (Hollands gedistilleerd), 

nootjes met kroepoek op de tafels, 3x warm bittergarnituur en om ca. 22.30 uur 

serveren wij u en uw gasten een broodje hotdog. Aan het eind van de avond gaan wij 

langs met een portie frites. 

 

Feestavondarrangement A              per persoon/per uur              € 7,75 

 

 

Voor feestavonden hanteren wij het standaard drankenassortiment: wijn, bier, sherry, 

jenever, vieux, frisdrank en jus d’orange (Hollands gedistilleerd)  

 

Feestavondarrangement B              per persoon/per uur              € 9,25 

 

Voor feestavonden hanteren wij het standaard drankenassortiment: wijn, bier, sherry, 

jenever, vieux, frisdrank en jus d’orange (Hollands gedistilleerd) inclusief  warm 

bittergarnituur bestaande uit 2 hapjes p.p. 

 
Feestavondarrangement C              per persoon/per uur              € 10,00 

 

Voor feestavonden hanteren wij het standaard drankenassortiment: wijn, bier, sherry, 

jenever, vieux, frisdrank en jus d’orange (Hollands gedistilleerd) inclusief  warm en koud 

bittergarnituur bestaande uit 3 hapjes p.p. 

 

Uitbreiding feestavondarrangement          per persoon                    € 6,95 

Bordje met 2 stokjes saté en stokbrood. 
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Ontvangstarrangement               per persoon/1,5 uur            € 15,75 

 

Wij ontvangen u en uw bruiloftsgasten graag op gepaste wijze. Vaak gaat u als pas 

getrouwd stel foto’s maken, terwijl de gasten zich naar de locatie begeven. Wij kunnen 

uw gasten opvangen met een vers kopje koffie en een heerlijk belegd broodje. Op het 

moment dat u binnenkomt serveren wij u en uw gasten een glaasje champenoise om te 

toosten en aansluitend serveren wij u een drankje uit ons Hollands assortiment. Alle 

andere drankjes worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht.  

 

Koffietafelarrangement                per persoon                € 20,25 

   
Gewoon even gezellig met een groep mensen een aangeklede koffietafel tijdens 

bijvoorbeeld een puzzeltocht, een bustocht of bijvoorbeeld omdat oma 80 wordt. Dat 

kunnen wij voor u verzorgen. Wij serveren de koffietafel tot 20 personen direct aan tafel. 

Bij meer dan 20 personen wordt de koffietafel in de vorm van een buffet aangeboden. 
 
Koffietafelarrangement (vervolg) 

 

 

Kopje soep van de dag 

 
Luxe broodjes, wit en bruin brood 

 

krentenbrood en roggebrood 

 
Warm item van de dag 

 
Diverse vleeswaren, kaas 

en zoet beleg 

 
Twee huisgemaakte salades 

 
Koffie, thee en melk 

 
Mandje vers fruit 

 

 

De koffietafel is uit te breiden met warme en/of koude gerechten.  

 
Warme gerechten 

 

 Pasteitje    € 4,10 

 Quiche Adrichem    € 4,10 

 Saucijzenbroodje    € 3,85 

 Kipsaté (1 stokje)    € 3,35 
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Patisserie 

 

 Cake  per stuk   € 2,05 

 Petit Fours  per stuk   € 3,45 

 Gesorteerd gebak  per stuk   € 4,15 

 

 
Herbergiers-lunch  per persoon   € 13,50 
 
Deze lunch bestaat uit een kopje soep van de chef, 3 broodjes belegd met kaas en 

vleeswaren, jus d’orange en koffie. 

U kunt deze lunch uitbreiden met een warm item, zoals natuurlijk de beroemde kroket, 

dit kost dan € 2,75 extra per persoon. 

 

 

 

 

Broodjeslunch 

 

Wij kunnen ook een broodjeslunch serveren, waarbij wij voor u belegde broodjes naar 

keuze kunnen verzorgen. U kunt daarbij koffie, thee of melk, dan wel andere drankjes 

bestellen. Wij brengen broodjes en drankjes per stuk in rekening. 

Harde of zachte bolletjes, wit of bruin 

belegd met kaas, worst, ham of kipfilet    € 3,35 

Pistolets, wit of bruin belegd met kaas, worst of kipfilet    € 3,90 

Sandwiches belegd met kaas, worst of kipfilet    € 2,85 

Broodjes belegd met 

oude kaas, rosbief, ossenworst, rookvlees of filet americain    € 1,65 (meerprijs) 

Broodjes belegd met 

Franse kaas, roomkaas, gerookte of gemarineerde zalm    € 2,70 (meerprijs) 
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Menu arrangement 

 

Menu arrangement 3 gangen     per persoon                 € 29,00 

 
Menu arrangement 4 gangen     per persoon                 € 31,00 

 

U kunt bij ons kiezen voor een menu arrangement wanneer het gezelschap groter is dan 

10 personen. U kiest dan zelf uit welke 2 voorgerechten, (een soep), 2 hoofdgerechten 

en nagerecht u wilt aanbieden aan uw gasten.  

 

 

Menuarrangement met drankjes     per persoon/2 uur              +  € 15,50 
 

De sluitpost bij etentjes, in welke vorm dan ook, zijn vaak de drankjes. Wij willen het u 

makkelijker maken en bieden u de mogelijkheid om een menu arrangement te nemen, 

waarin alle drankjes (binnenlands gedistilleerd) zijn inbegrepen. 

 

Voorgerechten 

 

❖ Zalm bonbon van ger. zalm, garnalen, rivierkreeft en cocktailsaus 

❖ Ham meloen 

❖ Kaas fondue met brood dippers 

❖ Salade van ger. zalm, komkommer, garnalen en een dille dressing 

❖ “Taartje” van peer, gedroogde ham en walnoot 

❖ Gamba pil/pil, pittige gamba’s in olijfolie 

❖ Carpaccio 

❖ Garnalen cocktail, steurgarnalen, sla, cocktailsaus ei en citroen 

❖ Gebakken mosseltjes, met prei in kruidenboter en knoflook gebakken 

❖ Salade geitenkaas met walnoot, appel en honing. 

❖ Toast champignon, twee getoaste plakken stokbrood vol gebakken champignons, 

uitjes, en gerookt spek. 

 
 

Soepen 

 

❖ Kerriesoep met bosui 

❖ Paddenstoelen bouillon 

❖ Tomatensoep met pestoroom 

❖ Heldere kippensoep 

❖ Mais soep met gerookte kipstukjes 

❖ Uiensoep met Beemsterkaas 

❖ Zaanse mosterdsoep met kaantjes 

❖ Champignonsoep met crème fraîche 
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Hoofdgerecht 

 

❖ Spareribs, met knoflooksaus en aardappelsalade 

❖ Gebakken tilapia met tomaat, bosui en brie uit de oven 

❖ Kogelbiefstuk, met groene pepersaus 

❖ Saté van gemarineerde kippendij met kroepoek, atjar, huzarensalade en gedroogde 

uitjes 

❖ Maïskip rollade uit de oven met appel, katenspek en geitenkaas 

❖ Coq au vin, kip in rode wijnsaus met spekjes, champignons en sjalotten 

❖ Entrecote de Paris, entrecote van de grill met kruidenboter 

❖ A la minute gerookte zalmmoot met witte wijnsaus en bieslook 

❖ Gebakken zeewolffilet met een garnituur van Noorse garnalen, prei, kerrie en 

ananas 

❖ Varkenshaas biefstukjes met gorgonzolasaus en appeljulienne  

❖ Gebakken sliptongetjes (3st.) met remouladesaus 

❖ Gebakken scholfilets met ravigotesaus 
 

 
 

Nagerecht 

 

❖ Coupe cerise, roomijs met amarena kersen en slagroom 

❖ Chocoladeparfait met sinaasappelsaus en slagroom 

❖ Pêche Melba 

❖ Luikse wafel, warme wafel met roomijs, slagroom en chocoladesaus 

❖ Sorbet, vanille ijs vers fruitsalade en frambozensaus 

❖ Cassata, Italiaans ijsgerecht met sinaasappelsaus 

❖ Chocolademousse, met pistache ijs en slagroom 

❖ Roomijs met advocaatroom en boerenjongens 
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Buffet         per persoon                   € 29,00 

 
Buffetarrangement met drankjes      per persoon/2 uur                   € 44,50 

 
Wij verzorgen een buffet arrangement vanaf 20 personen. Voor het overige geldt 

hetzelfde als voor een menu arrangement. Het buffet ziet er als volgt uit: 

 

Voorgerecht 

 

Tomatenbouillon met verse tuinkruiden  

 

Koude gerechten 

Gestoomde zalmforel 

Gerookte zalm met limoenmayonaise 

Tomaat gevuld met krabsalade 

Gerookte  pepermakreel met rode bietensalade   

Gevulde eieren met gerookte kerrie crème 

Ardennerham met  frisse meloen 

Gerookte kalkoenfilet met tonijnsaus 

Carpaccio met pesto, gran padano en gedroogde tomaat 

 
 

Salades 

 

Huisgemaakte zalmsalade  

Griekse salade met feta kaas 

Huzarensalade 

Pasta tonijnsalade met kerrie en bosui  
 
 

 
 

Warme gerechten 

 

In kruidenboter gebakken mosselen  

 Gekruide kippen drumsticks 

Gebraden varkensfricandeau met spekjes champignons en uien 

Geroosterde roseval aardappelen met knoflook en rozemarijn 

Het buffet wordt geserveerd met diverse soorten brood, 

Boter kruidenboter en tapenade 
 

 

 
 

Nagerecht 

 

IJstaart geserveerd met warme chocoladesaus 
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Arrangementen zakelijk 

U wordt gevraagd een receptie te organiseren of het jaarlijkse personeelsfeest. U heeft 

een budget, maar geen idee wat er voor dat budget allemaal kan. Door vaste 

arrangementen aan te bieden proberen wij u van dienst te zijn. 

Voor vergaderingen, symposia e.d. hebben wij speciale arrangementen. Wij doen dit op 

basis van een tarief voor de huur van de ruimte, gecombineerd met een arrangement dat 

aansluit bij de aard of de lengte van de bijeenkomst. 

Het is mogelijk om de arrangementen aan uw wensen aan te passen en verwijzen 

daarvoor naar de volgende bladzijden. In overleg met u maken wij graag een op maat 

gesneden voorstel. 

 

U kunt eveneens kiezen voor een receptie- of feestavondarrangement, een 

koffietafel of een broodjeslunch, dan wel een menu- of buffetarrangement. In 

dat geval verwijzen wij graag naar de mogelijkheden onder de Arrangementen 

Particulier. 

 

Vergaderarrangementen       minimaal 10 personen (excl. zaalhuur) 

 

 8-uurs arrangement van 9.00 tot 17.00 uur  € 33,50 p.p.  

 

In dit arrangement is inbegrepen: koffie, thee en 

ijswater tijdens de vergadering en een lunchbuffet  

 

 12-uurs arrangement van 9.00 tot 21.00 uur  € 59,50 p.p.  

 

In dit arrangement is inbegrepen: koffie, thee en 

ijswater tijdens de vergadering, een lunchbuffet  

en een driegangen menu naar keuze (tijdens lunch 

opgeven) 

 
Zaalhuur 

Per dagdeel (09.00–13.00 / 13.00–17.00 / 17.00–21.00 uur)          € 275,00 

 2 dagdelen            € 375,00 

 3 dagdelen            € 485,00 

 

* Zie voor facilitaire voorzieningen de volgende bladzijde 
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Facilitaire voorzieningen vergaderingen 

Wij kunnen voor u de volgende faciliteiten verzorgen: 

  

Scherm    € 17,50 

Beamer             € 75,00 

Televisie  vanaf  € 30,00 

Flipover, incl. papier, stiften en tape  € 20,00 

Reversmicrofoon    € 42,50 

Draadloze microfoon    € 20,00 

Geluidsinstallatie, incl. 1 draadloze microfoon           € 135,00 
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Eens wat anders…..een High Tea!  Vanaf 10 personen 
 

Een High Tea is een heerlijke manier om met vrienden en familie te genieten van ons 

uitgebreide assortiment aan thee en lekkere high tea hapjes. Een snoeperij van zoet en 

hartig in Engelse stijl, lekker keuvelen, een High Tea brengt mensen tot elkaar. Onze 

high tea’s zijn vaak zo uitgebreid, dat je ‘s avonds niet meer hoeft te eten! 

 

 

 

High Tea 

 
€ 24,25 p.p.  

 

Koud 

 

Diverse soorten muffins, brownies, slagroomsoesjes, 

scones met marmelade en clotted cream, diverse bonbons, vingersandwiches met 

boerenham, gerookte kip en spek, komkommer met roomkaas,  

wrappers met gerookte zalm en bieslookkaas. 

 

 

 

Warm 

 

Adrichem’s hartig taartje, mini saucijzenbroodje, 

korst-enveloppe met feta, gedroogde tomaten en uiteraard diverse soorten thee. 
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Classic Tea 

 
€ 30,50 p.p. 

 

Samenstelling is gelijk aan de bovenstaande ‘High Tea’ aangevuld met  
 

Koud 

Jus d’orange,  

petit fours, oer-Hollandse vlaai. 

 

 
 

 

Warm  

Tomaat en Mozzarella brood 
 

 
 

Royal Tea 

 
€ 40,75 p.p. 

 

Samenstelling is gelijk aan bovenstaande ‘High Tea’ en ‘Royal Tea’ aangevuld met mini 

bolletjes belegd met garnalensalade, haring en Serranoham en een glaasje champenoise 

bij binnenkomst. 

 
 

 
 
 

Snoopy Tea 

 
€  13,50 p.p. 

 

Frisdrank naar keuze 

Sandwiches met kaas en jam, 

muffin, stuk fruit, 

zakje chips en een verrassing 
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Bittergarnituren en hapjes 
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Bittergarnituren 
 

Adrichem’s exclusieve assortiment             (schaal 60 stuks)  € 152,50 

 

Amuselepels met 

 

❖   Geitenkaas met honing en pijnboompitjes 

❖   Tongfilet met zalm en dille 

❖   Gegrilde coquilles met gedroogde Pomodori 

❖   Mousseline van rivierkreeft 

❖   Gerookte ganzenborst met eendenlevermousse 

❖   Geroosterde lamshaas op gekonfijte knoflookaardappel 

 

Warm 

 

❖   Scampi’s in tomaten-knoflook tapenade 

❖   Inktvis met wasabi-mayonaise 

❖   Gegrilde tonijn met piri-pirisaus 

❖   Tempura van shi-take 

 
  
Adrichem’s Oriental evening                      (schaal 30 stuks)  € 67,50 

 

❖   Nigiri sushi’s (assortiment rijstschuitjes met topping van omelet,  

garnaal, tonijn en zalm) 

❖   Maki sushi’s ( sushi rijst-rol omwikkeld met gedroogd zeewier  

met daarin komkommer, tonijn, zalm of krab) 

  

 
Adrichem’s Amsterdams assortiment          (schaal 30 stuks)   € 27,50 

 

❖   Schaal met diverse kaas en worstsoorten aangevuld met een mix  

     van warme hapjes 

  
Adrichem’s party assortiment                  (schaal 70 stuks)   € 75,75 

 

❖  Stokbroodje met pesto, carpaccio en Parmezaanse kaas 

❖  Gevuld ei met kerriecrème  en zalmkaviaar 

❖  Wrapper gevuld met gerookte zalm en bieslookkaas 

❖  Serano ham met meloenparel 

❖  Cupje gevuld met filet Americain 

 

Warm  

 

❖ Kaastengels, bitterballen 

❖ Kipnuggets en gehaktballetjes 
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Hapjesbuffet            vanaf 20 personen   

 

Ons hapjesbuffet is door de jaren heen zeer populair geworden. Het is een compleet 

buffet, maar de hoeveelheden zijn zo afgestemd dat het geen complete maaltijd is.  

Dit buffet is bij uitstek geschikt voor een receptie of feestavond. 

 

 

 

“Het oud Hollands hapjesbuffet” 

 

Koude hapjes 

 

Peppadews 

Huzarensalade 

Gerookte zalm/garnalenrolletjes 

Tomaatje gevuld met surimi 

Ham gevuld met brie 

Gevulde eieren 

Gerookte forelmousse op komkommerbodempjes 

Ardennerham met meloen 

Vleestruffels 

 

                        

 

Warme hapjes 

 

Minisaucijzenbroodjes 

Pittige gehaktballetjes 

Quiche Adrichem 

Gegratineerde mosselen 

Versgebakken stokbrood 

Room- en kruidenboter 

 

 

 

* Het is mogelijk om het buffet uit te breiden met creuses (oesters) à € 4,25 per stuk 

 

 

 

 

€  20,50 p.p.
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“Italiaans/Spaans hapjes buffet” 

 

Koude hapjes 

 

Zalm en tonijn tapa’s 

Chorizo 

Gemarineerde olijven 

Aardappel tortilla 

Mozzarella en gedroogde Pomodori spiesjes 

Zoete pepers gevuld met roomkaas 

Wrapper gevuld met guacamole en gemarineerde zalm 

Wrapper gevuld met piri-pirisaus en gerookte kipfilet 

Ciabata met carpaccio 

Serranoham met frisse meloen 

 

 

 

Warm hapjes 

 

Albongidas met tomatensalsa (Pikante gehaktballetjes) 

Pil pil gamba’s (In knoflook gebakken scampi’s) 

Moelles(Gegratineerde mosselen) 

Chorizo worstjes(Pikante worstjes) 

Ciabata en focacia brood met 

Olijven-tapanade en knoflooktomatenpesto 

 

 

 

 

€ 22,50 p.p.  
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Buffetten 
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 Thema Buffetten 

 

 
 

“Oer Hollandse avond op de Hoeve” 
 

 

 

Voorgerecht 

 

Boerengroentesoep met vermicelli  

 

 

 

Stamppotgerechten 

 
Zuurkoolstamppot met rookworst 

Boerenkoolstamppot met gehaktbal 

Hutspot met casselerrib 

Raasdonders met diverse soorten zuur, uitjes, piccalilly en spek 

 

 

 

Dessert  

 

Brandende ijstaart met  

boerenmeisjes voor de dames en  

boerenjongens voor de heren 

 

 

 

 

€ 23,25 p.p. 
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“Western buffet op de Hoeve” 

 

 

    Voorgerecht 

 
     Hot peanutsoup 

 

 

 

Warme gerechten 

 

Spareribs 

Hot chicken in coke and peanutbutter 

Hamburgers 

Kipnuggets 

Hot dogs 

Fried onion rings 

Baked potatoes 

Granny’s french fries 

Rice 

 

Salades  

Iceberg salad with thousand island dressing 

Waldorf salad 

Cheese poppers 

Cabbage-salad 

 

 

 

     Dessert 

 

Burning ice omelette 

Marshmallows 

Brownies 

 

 

 
 

€ 22,50 p.p. 
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“Balkan Buffet”  
                                              

 

Voorgerecht 

 

Goulashsoep met stokbrood en ajvar (paprika-auberginepuree) 

 

 
 

Koude gerechten 

 

Diverse Hertzsalami‘s. 

Kolbasz (Hongaarse paprika worst). 

Salade van tomaat, rode ui, paprika, ijsberg en spekjes. 

Salade van Feta, komkommer, tomaat en rode ui. 

Aardappelsalade met zilverui, augurk en peterselie. 

 

 
 

Warme gerechten 

 

Cevapcici(knoflookgehakt met balkankruiden) 

Liana’s gehaktbrood met gerookt spek en kaas 

Pole (aardappelen uit de oven) 

Mousaka (aubergine,courgette,aardappel gehaktschotel) 

Gepaneerde drumsticks 

Varkensschouder 

Kroatische visschotel 

 

 
 

Dessert buffet 

 

Flensjestaart met schuim 

Yoghurt met honing en walnoot 

Appel-kaneel-strüdel 

Walnootijs 

 

 
    

   

 

* Wilt u een vurig en toch verfrissend dessert? Een heerlijk geflambeerde ijstaart voor 

slechts  € 5,25 p.p. 

 

 

€ 23,50 p.p.  
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“Indisch Buffet” 

 

Voorgerecht 

 

Soto Ayam (Indische kippensoep met taugé, prei en ei) 

 

 

 

Warme gerechten 

 
Bami goreng 

Witte rijst 

Nasi goreng 

Saté ajam (kip) 

Daging smoor(Gestoofd rundvlees)  

Babi ketjap(Varkensvlees in ketjapsaus) 

Foe yong hai(visomelet in tomatensaus) 

Ayam sweet and sour (kipfilet in zoetzure saus) 

Sambal telor (eiergerecht) 

Sajoer lodeh (warme groenten) 

 

Bijgerechten 

 

Kroepoek 

Atjar tempur 

Komkommersalade 

Sambal oelek 

Sambal badjak 

Ketjap manis 

 

 
 

Dessert buffet  

 

Vers fruitsalade 

Spekkoek 

Appel-limoenvlaai 

Specerijen mouse 

 

 

 

€ 29,00 p.p.
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 “Caribisch Buffet” 

 

Voorgerecht 
 

Sopa de frijol negro (pikantebonensoep) 

 

 
 

Koude gerechten 
 

Ensalada de pescado (vissalade) 

Chimichanga’s (wrapper gevuld met kip en salade) 

Aguate con camarones (avocado met gemarineerde garnalen met chilisaus, avocado en 

bosui) 

Chorizo (pittig gekruide worst met salade van bonen en maïs) 

Ensalada de Tonino (tonijnsalade) 

Guacamole (pikante avocado dip met taco’s) 

Tortilla chips 

 
 

Warme gerechten 
 

Albondigas (pikante gehaktballetjes in tomatensaus) 

Caribean rice (Rijst met nasikruiden, paprika en bosui) 

Tilapiafilet in curry-cocos met thaise curry  

Chili con carne (bruine bonen in gehaktsaus) 

Pollo picante (pikante kippendij in zoetzure saus met room en walnoot) 

Fajitas (reepjes gekruid vlees met paprika en ui in een wrapper gerold) 

Pescado frito (gebakken visschotel bestaande uit mosselen en kibbeling met 

mosterdsaus) 
 

 

Bijgerechten 
 

Olijven 

Papadums (linzenkroepoek) 

Tapanade 

Diverse broodsoorten  

Boter en kruidenboter 

 

 
 

Dessertbuffet  
 

Cocos mousses, slagroomsoesjes, tropische fruitsalade en ijstaart  

 
€ 31,00 p.p. 
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“Italiaans Buffet” 

 
Voorgerecht 

 

Minestronesoep 

 

 

 

Koude gerechten 

 

In pesto gemarineerde carpaccio met rucola, kaas en pitten  

Vitello tonato (kalfsgebraad met tonijnmayonaise) 

Coppaham met in chianti gemarineerde watermeloen 

Diverse salami’s met gemarineerde olijven 

Parma ham met zongedroogde tomaatjes 

 

 

 

Salades 

 

Salade caprése met tomaat, mozzarella, basilicum en balsamicodressing 

Farfalesalade met tonijn, olijven en tomaat 

Fetasalade met tomaat, ui en komkommer 

 

 
 

Warme gerechten 

 

Lasagna Bolognese 

Fussili met garnalen mosselsaus 

Ratatouille met oregano 

Penne in carbonara roomsaus 

 

 

 

Dessertbuffet  

 

Cappucinno-mouse met koffie caramel boontjes 

Amarettobavaroise met amaretti’s 

Verse fruitsalade 

Omelet Visuvius 

Tiramisu 

 

€ 32,00 p.p. 



 

 

29 

Adrichemlaan 5-7 

1947 KX Beverwijk 

0251-254333 

info@gasthoeveadrichem.nl 

www.gasthoeveadrichem.nl 

 

 “Buffet Royale” 
 

Voorgerecht 
 

Licht gebonden bospaddestoelensoep 
 

 
 

Koude gerechten 
 

Gestoomde zalmforel 

Tonijn in Chinese vijfkruiden en oestersaus 

Gerookte zalm met kappertjes en rode uien 

Pomodori gevuld met krabsalade 

Gevulde eieren met kerrie-crème 

Gerookte en rauwe ham met twee soorten meloen 

Fricandeau met tonijnsaus 

Gerookte ribeye met ananas 
 

 
 

Salades 
 

Waldorfsalade met druiven en walnoten 

Griekse salade met feta kaas 

Nicoisesalade met tonijn 

Italiaanse pasta salade met pesto verde 
 

 
 

Warme gerechten 
 

In knoflook gebakken scampi’s 

Kalkoen met cajunkruiden  

Stukjes zalm in dragonsaus 

Kipsaté  

Kruidige rijst 
 

 

 

Diverse soorten brood, boter, kruidenboter, olijventapanade en aioli 

 

 

Dessert 
 

Omelet Syberienne gepresenteerd met vuurwerk en tekst als u dit wenst 

 

€ 40,75 p.p. 
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8 gerechten 

voor slechts  

€ 32,50 

ongeacht uw 

keuze! 

Vorkjes/amuse diner 
 

Zeer geschikt voor een feestavond waar luxe hapjes geserveerd worden. 

Staand of zittend even praten en weer verder wandelen, een avond die losjes en 

amicaal zal verlopen.  

Om ca. elk halfuur word er door ons een klein gerecht geserveerd. 

 

❖ Rauwe tonijn met oestersaus, wasabi-dip en bosui.  € 6,00 

❖ Gerookte zalm gevuld met crabchunk salade  € 5,00 

❖ Gebakken Coquille in sinaasappel-rosepeperjus  € 6,00  

❖ Gewokte asperges met gerookte maïskuiken   € 5,00 

❖ Mini Rivierkreeftensoep   € 5,00 

❖ Ossenhaaspuntjes in groene pepersaus  € 6,00 

❖ Wrapper met bieslookkaas en gravadlachs  € 5,00 

❖ Kabeljauw met druivensaus  € 6,00 

❖ Clubsandwiches met Old Amsterdam en blauwe Brie € 5,00 

❖ Peer met gorgonzola en port gegratineerd  € 6,00 

❖ Witte chocolade mouse met pure chocoschots  € 4,00 

❖ Vanille-ijs truffel met karamelsaus  € 4,00 

❖ Tiramisu met kahlua   € 5,00 

❖ Kletskop met noten ijs   € 4,00 

❖ Mini Brownie met vanille-ijs  € 4,00 

 

 

Dit zijn slechts enkele voorbeelden. U kunt uiteraard ook uw eigen wensen kenbaar 

maken. U dient er rekening me te houden dat er ca. 8 gerechten nodig zijn voor een 

vullende maaltijd.  
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Barbecue 

Verwen uw vrienden en familie 

met  een heerlijke barbecue  

tijdens een warme zomeravond op 

ons sfeervolle terras. Bovendien is 

er ook de mogelijkheid om een 

barbecue op locatie te verzorgen, 

eventueel met bediening, 

partytent en kok.  

Wij hebben gekozen voor de 

mogelijkheid om zelf uw barbecue 

pakket samen te stellen, zo 

uitgebreid als u zelf wenst.  

 

De prijs voor een barbecue met 5 soorten vlees*, 2 soorten bijgerechten en standaard 

div. sausen  bedraagt € 21,50 p.p. bij een minimum van 20 personen.  Voor ieder 

bijgerecht of vis/vleesgerecht* dat u extra besteld rekenen wij € 2,00 p.p.  Ook is de 

barbecue uit te breiden met een drankenarrangement. U kunt het dus zo uitgebreid 

maken als u zelf wenst! 

 

Van de barbecue                                               Bijgerechten op het buffet 

 

Spareribs                                                            Maiskolven 

Kipsaté                                                               (Water)meloen 

Gemarineerde drumsticks                                     Gepofte aardappels met kruidenboter 

Runder hamburgers                                              Div. rauwkost salades 

Grill worsten                                                        Stokbrood, kruidenboter en aioli 

Vis pakketjes                                                       Huzarensalade 

Gemarineerde biefstuk lapjes                                Vers fruitsalade 

Gemarineerde karbonade                                      Aardappelsalade 

Spies van kippendij/bacon/bosui                            Pasta/pesto salade 

Lamskotelet Provençaal*                                       Salade nicoise  

Gemarineerde runde entrecote*                             Friet en mayonaise 

Vegetarische hamburger                                        IJstaart* 

Vegetarische spies                                                Salade Caprese (tomaat, mozzarella,   

Gemarineerde lamshaasjes*                                  basilicum) 

Pasta/tonijn salade 

Gambaspies*                                                        Spaanse aardappeltortilla met aioli 

Aubergine/tom./mozzarella pakketje. 

 

*voor de luxere vlees/vissoorten berekenen wij een meerprijs van € 2,25 p.st.  

 

Dessert tip: IJstaart € 5,50 p.p. 
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Kinderen 

 

Uiteraard bieden wij genoeg activiteiten aan om uw 

kinderen te vermaken. Er zijn verschillende mogelijkheden 

die hieronder kort zullen worden beschreven.  

 

Kindermenu- Voor een bedrag van € 7,50 kunnen de 

kinderen genieten van hun bord patat met 

frikandel/kroket/kipnuggets met meloen en appelmoes. Ook 

is het mogelijk om voor € 7,50  een verse pannenkoek met 

naturel/appel/spek te bestellen.  

 

Speeltuin - Naast ons restaurant is er een speeltuintje 

gelegen, waar de kinderen zich uit kunnen leven en de 

ouders een oogje in het zeil kunnen houden.  

 

Vermaak - Verder kunnen te kinderen zichzelf vermaken met onze sjoelbak, tv (op 

aanvraag), kleurplaten, speelkaarten en een speelgoedpicknickmand.   

 

Mini-chefs - Als klap op de vuurpijl kunnen de kinderen voor slechts € 5,50 aan het eind 

van hun maaltijd een kijkje nemen in de keuken en hun eigen ijsje maken onder 

begeleiding van onze chefs.  
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Catering 
 

Gasthoeve Adrichem kan ook voor u de catering verzorgen voor diverse gelegenheden. 

Of het op een boot moet zijn of bij u in de tuin of op het bedrijf, wij kunnen op elke 

locatie de invulling geven die u wenst. 

 

Gasthoeve Adrichem verzorgt ook de catering bij openingen, seminars, 

productpresentaties, bedrijfsfeesten en afdelingsborrels binnen uw bedrijf, maar ook de 

catering bij bruiloften, jubilea, of bijvoorbeeld een High Tea in de privésfeer. Daarnaast 

verzorgen wij ook ook eenvoudige en exclusieve lunches in de vorm van een uitgebreid 

buffet of alleen met broodjes.  

 

Wij komen bij u in het bedrijf of bij u thuis, maar ook op elke door u of ons te bepalen 

locatie. Iedere locatie is anders, maar wij waarborgen u en ons karakter met zorg en 

respect. 

 

Wij overleggen natuurlijk graag met u over de locatie voor uw bijeenkomst. Wij hebben 

in ieder geval zelf een paar locaties waar wij bekend mee zijn en vaak gebruiken van 

maken (zie onze site) 
 

Enkele gerenommeerde bedrijven waar wij de catering voor hebben mogen bezorgen: 

 

❖ Sony Benelux 

❖ Sony Nederland 

❖ Sony Europa 

❖ Agis zorgverzekeringen 

❖ ABN AMRO 

❖ Velodrome Amsterdam 

❖ UFC 

❖ AVEWE Assurantien 

❖ Marine Sampling Holland  

❖ Rabobank 

❖ Openbare bibliotheek Purmerend 

❖ Gemeente archief Purmerend 

❖ Diverse scholen in de regio Amsterdam en de IJmond 

❖ Connexion water 

❖ Evers & Partners ingenieurs  

❖ Laura staal 

❖ Enci cementgroup 

❖ van Overbeek makelaars 

❖ Huis & Hypotheek 

❖ Toyota Louwman Z.O. 

❖ Toyota Louwman Hoofddorp 

❖ Toyota Louwman Sloterdijk 

 

en nog vele anderen zijn u voorgegaan 
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Ter informatie 
Website Voor aanvullende informatie verwijzen wij u graag door naar onze 

website: www.gasthoeveadrichem.nl 

Restaurant Van donderdag tot en met zondag zijn wij geopend vanaf 17h. Voor 

groepen vanaf 10 personen kunnen wij in overleg ook onze deuren 

openen op de overige dagen.  

Parkeren Rondom het bedrijf hebben wij voldoende gratis parkeerplaatsen 

voor u en uw gasten  

Producten Het kan ons overkomen dat de seizoensverse producten van uw 

keuze niet aangeleverd worden. Wij nemen de zorg op ons een 

gelijkwaardig alternatief te kunnen bieden. 

Hygiëne Met de wet als steun in de rug, is ons er alles aan gelegen dat u de 

producten op een hygiënisch verantwoorde wijze van ons ontvangt. 

Tijdens de productie wordt hier al rekening mee gehouden. 

Bloemen In een bloemengebied is een keur aan decoratie mogelijk. 

Natuurlijk adviseren wij u daar graag over. 

Menukaarten Menukaarten kunnen, net als tafelkaartjes, door ons verzorgd 

worden. 

Diëten Allerlei diëten en vegetarische menu’s behoren tot de 

mogelijkheden. Is het voor u niet mogelijk dit vooraf te 

inventariseren? Op de dag zelf kunt u dit nog met onze mensen ter 

plaatse overleggen. 

Menu U heeft een uitstekende keuze gemaakt, wij hebben desondanks 

voor ieder gerecht een alternatief. U kunt op deze wijze alle gasten 

tot op het laatste moment tevreden stellen. 

Prijzen Staan vermeld in euro’s  inclusief BTW. Prijzen kunnen eventueel 

naar omstandigheden  wijzigen. 

Aanbetaling Wij ontvangen graag in overleg met u een aanbetaling. Dit bedrag 

wordt vervolgens in mindering gebracht op de eindfactuur.  

Factuur Wordt gemaakt op basis van een nacalculatie. Wij sturen u de 

factuur toe. 

   Houdt u rekening met de betalingstermijn van 14 dagen. 

Aantallen Het aantal gasten dat 4 werkdagen voor de uitvoering bij ons 

bekend is, geldt als minimum aantal voor de factuur. 

Voorwaarden Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn van toepassing de 

Uniforme voorwaarden Horeca.  Deze zijn gedeponeerd bij de griffie 

van de Arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel en 

Fabrieken te ‘s-Gravenhage. Op uw verzoek sturen wij u deze graag 

toe. 
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Routebeschrijving 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
Bankgegevens 

Rabobank NL56RABO0342309234 

 
Kamer van Koophandel 

Amsterdam, 34222920 

 
BTW-nummer 

NL1192.18.392.B01 

 
 

                                         
 

 

Vanuit de richting Alkmaar via de A9 naar 
Beverwijk. Neem afrit 8- Bazaar vanaf A9. Ga 
rechtdoor bij de rotondes en sla rechtsaf naar de 
Meerlanden bij de stoplichten. Vervolg u weg 
rechtdoor.  De eerste rotonde neemt u drie kwart 
en bij de stoplichten slaat u linksaf naar de 
Spoorsingel. Vervolgens slaat u aan u rechtsaf 
naar de Sint Aagtendijk. Aan het einde naar 
beneden: Adrichemlaan 

 

Vanuit de richting Amsterdam via de A9 
richting Beverwijk. Sla niet af bij  ‘Beverwijk’, 
maar rijdt door richting Alkmaar. Daar neemt u 
pas de afslag richting Beverwijk. Ga rechtdoor bij 
de rotondes en sla rechtsaf naar de Meerlanden bij 
de stoplichten. Vervolg u weg rechtdoor.  De 
eerste rotonde neemt u drie kwart en bij de 
stoplichten slaat u linksaf naar de Spoorsingel. 
Vervolgens slaat u aan u rechtsaf naar de Sint 
Aagtendijk. Aan het eind naar beneden: 
Adrichemlaan 
 


