
Onder leiding van dit creatieve brein wordt al 
het lekkers in onze keuken bereid.

Voor feestdagen maakt hij ook bijzondere 
taarten, zowel hartig als zoet.

Schrijf je in voor onze Nieuwsbrief of volg 
ons op Facebook of Instagram; dan zie je ze 

vanzelf voorbij komen.

Van tevoren afspreken voor gezelschappen 
v.a. 6 personen:

 • Kolonieplank  € 12,50
3 goedgevulde boterhammen met gerookte 
ham en tomaat, met Jerseykaas en onze eigen 
chutney en met huisgemaakte eiersalade en 
gebakken bacon.

 • Vlechtersmaantien € 13,50
3 kleine bolletjes, belegd met streekproducten 
zoals gekookte ham, kaas uit Oldeberkoop en 
eieren uit deze regio.

 • Stellingwarver plaankien  € 15,00
Krentebollegien met boter en lokale kaas, 
wittebollegien met onze eigen eiersalade en 
knapperige bacon, sukerbolle met boter en 
aardbeien.

 • Fryske Skoft  € 13,50
Bûter, brea, tsiis én sûkerbôle. Stoer belegd 
donker brood met boter en Friese nagelkaas 
en een dikke plak sûkerbôle met room en vers 
fruit.

 • Boer’n Lunch  € 22,50
Forse punt van onze eigen hartige taart, 
donker hard desembroodje met kaas en 
chutney, zachte witte bol met eiersalade en 
bacon, volkoren boterham met gerookte ham 
en tomaat, plak sûkerbôle met room en vers 
fruit.

 • Brunch  € 24,50
Vers sinaasappelsap, coddled egg, croissant, 
belegd hard broodje, sûkerbôle met room en  
vers fruit. Toast, boter en jam.  
Onbeperkt thee of 2 koppen koffie erbij.

 • Warme maaltijd
Voor- en hoofdgerecht  € 27,50
3-gangen  € 32,50
Kop versgemaakte soep met brood en boter 
en vervolgens verschillende ovenschotels. 
Bij 3-gangen nog aangevuld met een heerlijk 
toetje.

Voel u welkom; wij vinden het prettig u te 
ontvangen in onze theeschenkerij!

Ook kinderen zien wij graag komen; wij vragen hun 
ouders ervoor te zorgen dat zij zich met respect 

gedragen ten opzichte van andere gasten en alles 
wat verder leeft en staat in onze tuin.

M.b.t. de jongsten wijzen wij u erop dat zich op ons 
terrein twee vijvers bevinden: een ondiepe in de 

theetuin en een diepe in onze privétuin; deze laatste 
is niet vrij toegankelijk, maar je weet het nooit met 

kinderen. Houd ze daarom a.u.b. in het oog!

Verblijf op ons terrein is geheel voor uw eigen risico; 
wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid m.b.t. 

diefstal, ongevallen e.d. 

Regelmatig hebben wij speciale acties.
Houd onze website en FB-pagina in de gaten voor 

speciale aanbiedingen.
Of meld u aan voor onze Nieuwsbrief.

Doe het rustig aan en geniet!

Trouwen?
De Buytenplaets is een  
prachtige trouwlocatie.

Vraag naar de mogelijkheden. 
Bijvoorbeeld met een romantische 

Wedding Tea

Alle genoemde prijzen gelden tot 01-04-2022.
Bij gezelschappen groter dan 6 personen rekenen  

wij op 1 bon af. U krijgt van ons een 
gespecificeerde bon en eventueel een rekenmachine 

zodat u onderling kunt verrekenen.

Afhaal en Bezorg
Op afspraak kunt u vrijwel alles op  

deze kaart ook bij ons afhalen of 
eventueel thuis laten bezorgen  

(binnen ca. 30 km rond Noordwolde)

Het creatieve brein



Taart en taartjes 
Kijk op het bord voor de keuze van vandaag.

Teas 
•	 Cream Tea €  9,00

Pot thee en 2 scones met confiture en dikke room
•	 Onze Zoete Zonde € 12,50

Pot thee met daarbij een selectie  
huisgemaakte kleine taartjes
(extra persoon thee: € 4,50)

•	 Café complet € 13,00
2 koppen koffie met daarbij een selectie  
huisgemaakte kleine taartjes
(extra persoon koffie: € 4,50)

•	 Sweet Tea € 14,75
Pot thee met allerlei kleine taartjes en een 
scone  (extra persoon thee: € 4,50)

•	 Afternoon Tea € 21,50
Bij deze tea serveren wij quiche, verschillende 
sandwiches, taartjes en scones. Onbeperkt thee.

•	 Royal Tea € 24,50
Met allerlei verschillende sandwiches, hartige 
taart, warm buideltje, taartjes en een scone.  
Alles huisgemaakt. Onbeperkt thee erbij  
en voldoende als maaltijd.

•	 High Tea (op afspraak) € 27,50
Engelse maaltijd op hoogtijdagen.
Een uitgebreide maaltijd met een voorgerecht, 
warme quiche, buideltje uit de oven, sandwi-
ches, taartjes en een scone. Ruim voldoende 
als avondmaaltijd. Onbeperkt thee erbij.

•	 Bubble ’n Tea € 28,50
Dit is een Royal Tea voorafgegaan door een  
glas bubbels. Heel feestelijk!

•	 Babyshower Tea (op afspraak) € 24,50
Speciaal voor de (toekomstige) moeder 
samengestelde tea met verschillende 
sandwiches en prachtige, op de kleine  
afgestemde taartjes (blauw, roze, wit)    

Lunch
Broodjes 
U kunt kiezen uit: een donkere Waldkorn carré 
of een licht Italiaans flatbread

 • Brie, peer, walnoten en honing €  9,50
 • Huisgemaakte gerookte makreelsalade  € 10,50 

met bosuien
 • Gedroogde, gerookte ham met tomaat en  € 10,50 

komkommer
 • Belegen Jerseykaas met huisgemaakte  € 10,50 

chutney
 • BLT: knapperige bacon, sla en tomaat €  9,50
 • Onze eigen eiersalade met gebakken bacon €  9,50
 • Pastrami met augurkjes € 10,50

Van oorsprong Roemeens recept, tegen- 
woordig veel gegeten in de Verenigde Staten

Broodjes - warm
 • Geitenkaas, peer, honing en noten € 11,50
 • Kromhoekster Kip met gegrilde groenten € 12,50
 • Brood met ballen en Franse uiencompote  € 12,50 

(niet altijd op voorraad!)
 • Croque Madame:  € 12,50

2 plakken brood, gerookte ham, pittige kaas, 
Italiaanse kruiden en ei

 •  Croque Monsieur:  € 11,50
2 plakken brood, gerookte ham, pittige kaas 
en Italiaanse kruiden

Specials
 • Clubsandwich Kromhoekster Kip,  € 12,50 

paprika, ham, ei, tomaat, komkommer
 • Clubsandwich bietenhumus, witte kaas,  € 11,50 

gegrilde courgette, tomaat
 • Pie & Bôle, forse punt huisgemaakte  € 12,50 

hartige taart en een plak Sûkerbôle  
met room en vers fruit

Salades  € 12,50
Gemengde groene salade geserveerd met 
2 plakjes toast en boter erbij.
Kies uit de volgende toppings:

 • Franse Brie
 • Friese Kromhoekster kip
 • Italiaanse gerookte ham
 • Hollandse makreel
 • Griekse witte kaas
 • 2 hardgekookte Stellingwerver eitjes.

Kijk voor onze (dag)arrangementen  
op www.debuytenplaets.nl

Sûkerbôle

Flatbread Kromhoekster kip


