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Workshops Kaasmaken

Dé Beleefboerderij
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Welkom bij Kaasboerderij Weenink Lievelde 
Van traditionele “Kaasboerderij” naar “Beleefboerderij”.
De Beleefboerderij krijgt steeds meer gestalte, de kalfjes kunnen geknuffeld wor-
den. U speelt Boerengolf tussen de koeien, er zijn volop speelmogelijkheden voor 
kinderen en de hooiberg is de VIP room. In de Koepel krijgt u het idee dat u altijd 
buiten bent en op het terras geniet u van het uitzicht op de weilanden.
 
Kaasboerderij Weenink heeft een verrassende combinatie van Koeien, Kaas en 
Kunst.
Het proeflokaal met zijn wissel exposities van creativiteit uit de streek. In de  
Hundertwasser Keuken kunt u zien wat mogelijk is met tegelwerk.
 
In de kaasmakerij wordt de melk van de koeien verwerkt tot ambachtelijke pro-
ducten als Boerenkaas, karnemelk en boter.
Hangop wordt nog steeds op traditionele wijze gemaakt. De Landwinkel heeft een 
keur aan streekproducten en wilt u iemand verrassen: een leuke geschenkmand is 
zo gemaakt.
 
Kaasboerderij Weenink is door zijn beleving en zijn “Koeien, Kaas en Kunst” een 
inspirerende plek voor een vergadering of businessmeeting. Wij bieden u vele 
mogelijkheden voor een bruiloft of zomaar een feestje.
 
Dit boekje geeft aan wat de mogelijkheden voor eten en drinken zijn. Ons motto 
is daarbij “van het fornuis direct op tafel” met zoveel mogelijk gebruik van de 
verse ambachtelijke streekproducten, de “Kunststukjes”, uit eigen makerij.
Heeft u nog speciale wensen laat het ons weten.
 
Tot ziens bij Kaasboerderij Weenink!

Actuele aanbiedingen  

en ander nieuws op

kaasboerderijweenink .nl
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Arrangementen
Excursie Kaasboerderij
- Vertoning film “van Gras tot Kaas” in het Nederlands, Engels of Duits.
-  Daarna het proeven van drie soorten kazen met daarbij uitleg over de soorten-

kaas die we maken en alles wat daarbij hoort.
- Bezichtiging kaasopslag en kaasmakerij.

Prijs: 
Volwassenen  € 4,00 p.p. 
Kinderen 4-12 jaar  € 3,00 p.p. 
Groepen >20 personen  € 3,00 p.p.
  

Boerderij Puzzeltocht
Jij wilt vast ook kennis maken met de dieren op de boerderij! Op de Beleefboerderij 
van de familie Weenink is iedereen welkom. Je mag hier op de boerderij rond-
lopen, de dieren bekijken en aaien. De dieren op de boerderij zijn gewend om 
mensen te zien en vinden het leuk om met jou kennis te maken! We hebben voor 
jullie een Boerderij Puzzeltocht uitgezet over de boerderij zodat je alle dieren 
tegenkomt! Daarbij leren we jou ook veel over onze dieren en hebben we leuke 
vragen en opdrachten bij deze Boerderijtocht bedacht! 

Prijs: Volwassenen en kinderen € 2,50 p.p.

Kaaskwis
Excursie met film en uitleg, vervolgens wordt uw kennis over kaas getoetst.  
U krijgt verschillende kazen te proeven waarbij u leeftijd, soort en gewicht  
behoort te raden.
In het sportieve gedeelte worden uw vaardigheden t.a.v. koemelken, houtzagen 
en gewichtschatten van het kalf getest.

Tijdsduur: ± 2 uur en reserveren is noodzakelijk
Prijs: € 8,50 per persoon (minimum € 110,00)

Extra’s:
wijnproeverij € 4,00 p.p. bierproeverij (5 soorten bier)  € 4,00 p.p. 
waterproeverij  € 2,00 p.p.  colaproeverij voor kinderen € 2,00 p.p. 
(4 bronwaters) 
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Mini Kaaskwis
De mini kaaskwis bestaat uit een informatief gedeelte met:
Vertoning van de film “Van Gras tot Kaas”, uitleg over het bedrijf, over kaas  
maken en bezichtiging kaasopslag en kaasmakerij.
Vervolgens is er het kwis gedeelte, waarin groepsgewijs uw kennis over kaas en 
wat daarmee samenhangt wordt getoetst. U krijgt 10 verschillende soorten kaas te 
proeven waarbij u: De leeftijd van de kaas; de soort en gewicht behoort te raden.

Tijdsduur: ± 1,5 uur
Prijs: € 7,00 p.p. (minimaal € 110,00)  

Boerengolf
Bij Kaasboerderij Weenink speel je Boerengolf tussen de koeien in de weilanden 
rondom de boerderij. Het parcours heeft 10 holes en duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur.
De club bestaat uit een massief houten klompje aan een stok, het eindpunt is een 
ingegraven melkemmertje. De moeilijkste hole is de koetunnel. Iedereen kan  
Boerengolf spelen ongeacht leeftijd of sportieve aanleg!
 
Prijs:
Volwassenen  € 7,50 p.p. Mogelijkheid voor een Versterkertje
Groepen >15 pers.  € 6,00 p.p. onderweg, drankje gebracht met bakfiets
Kinderen 4-12 jaar  € 4,00 per kind (frisdrank, Boerengolfbiertje of borrel).
   Versterkertje   € 2,20 p.p. 

Boerenspelen
Op en rond de boerderij staan de Boerenspelen, samen actief bezig zijn en veel 
plezier hebben tussen de dieren op de boerderij. Dat staat centraal bij onze Boe-
renspelen. Er worden teams gemaakt en als team gaat u de strijd aan tegen de 
andere teams. Spelen die aan bod komen zijn: koemelken, houtzagen, hoefijzer-
gooien, Jeu de Kloot, Jeu de Boules, putten met Boerengolf, gewicht schatten van 
een kalf, Boerengolf-wandschieten, hooivork gooien en aardappelgreep hangen.

Tijdsduur: De Boerenspelen duren ongeveer 2 uur.
Prijs: € 8,50 p.p. (minimum van € 110,00) 
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Boerenlympics
De sportievere variant met kruiwagenrace, bigbag-lopen, touwtrekken en grote 
klomplopen.

Prijs: € 10,00 p.p.

Boeren Biljart
Wat is Boeren Biljart?
Het spel wordt gespeeld op een poolbilart met kunstgras van 4,5 bij 8 meter
met 3 deelnemers. De deelnemers spelen met een boerengolfclub of met de voet. 
Iedere deelnemer moet zijn eigen kleur boerengolfballen het eerst in de pockets 
zien te krijgen.
Meer info: www.boerenbiljart.nl
 

Kinderfeestjes bij Kaasboerderij Weenink
Kinderpartijtjes beginnen met de film “van Gras tot Kaas”. Vervolgens proeven 
van de kaas en uitleg over de kaas. Daarna gaan we de kaasopslag, kaasmakerij en 
Boerderij bekijken. Op de boerderij kunnen de kinderen koemelken.
Even een lekker glaasje frisdrank drinken en dan wordt er gestart met Boerengolf, 
de Boerenspelletjes of de Boerderij Puzzeltocht.

Tijdsduur: 2 uur 
Prijs: € 6,00 per kind (vanaf € 60,00)
 
Uitbreiding mogelijk met kindermenu:
Kroket, frikandel of kipcorn met volop patat, ranja en appelmoes. 
Kindermenu: € 5,50 p.p.

Kinderpartijtje met pizza bakken
Iedereen kan zelf pizzabodem maken en versieren.Als de pizza’s de oven in gaan 
verkennen de kinderen de boerderij met de puzzeltocht of spelen Boerengolf. 
Daarna natuurlijk de zelf gemaakte pizza opeten!

Prijs: € 12,50 per kind met een minimum van 10 personen.
Kinderfeestjes beperkt mogelijk op zaterdag en zondag!
Begeleiders doen mee voor de kinderprijs.
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Kookworkshop
Bij kaasboerderij Weenink kon u altijd al kennis maken met de basis van het land-
leven. En dat is nu uitgebreid met kookworkshops onder begeleiding van onze 
kok. Uw groep wordt ontvangen met een hapje en een drankje, daarbij krijgt u 
uitleg van het 3-gangen menu dat u met uw groep gaat bereiden. Vervolgens 
gaat u 2 uur koken en daarna gezellig samen eten en genieten van hetgeen u 
gemaakt heeft.
 
Tijdens het eten krijgt u 2 consumpties. Na het eten kunt u lekker natafelen met 
koffie en lekkers, want de vaat wordt voor u gedaan. U hoeft niets mee te bren-
gen, voor alle ingrediënten en materialen wordt gezorgd. Na afloop krijgt u de 
receptuur mee naar huis.

Tijdsduur: De workshop duurt ongeveer 5 uur.  
Culinair: € 52,50 per persoon (minimum 12 personen/€ 630,00) 

Staat gezelligheid voorop en niet zozeer de culinaire hoogstandjes dan is  
Kookworkshop all-in mogelijk. U kookt een 3-gangenmenu en de workshop 
is inclusief koffie en consumpties.

Tijdsduur: 5 uur 
Prijs: € 50,00 per persoon (minimum € 600,00)

Workshop kaasmaken
Altijd al eens zelf kaas willen maken? Dat kan nu met een workshop kaasmaken bij 
Kaasboerderij Weenink. 
Onder begeleiding van één van onze kaasmakers, maakt u per persoon van  verse 
melk een boerenkaasje. 
Aan het einde gaan de kaasjes in de pekel. Kaasboerderij Weenink voorziet de 
kaasjes van een  coating, na 2 weken zijn de kaasjes klaar en kunt u ze op komen 
halen(of zullen we ze u toesturen). En dan begint het genieten pas, want wat is er 
nou lekkerder dan je eigen gemaakte kaasje op te eten? 
De  workshop begint met koffie met ½ Pillewegge of kruidkoek en is inclusief  
rondleiding over de boerderij en door de kaasmakerij met kaasproeven.

Tijdsduur: ± 2½ à 3 uur
Prijs: € 28,50 p.p. Vanaf 10 personen.
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Workshop Schilderen met Tanya Kraan
- Koeien schilderen à la Picasso
- Koeien schilderen als Hundertwasser
- Bloemen schilderen
Het is allemaal mogelijk onder leiding van Tanya, na het kennismaken krijgt u 
uitleg over wat u gaat doen. Kijken naar de koe, wat maakt de koe de koe en hoe 
zouden Picasso en Hundertwasser deze op een paneel vangen. Na een schetsfase 
gaat u aan de slag met acrylverf (of een ander materiaal in overleg). Tussendoor 
hebben we pauze met lekkernijen van het boerenland. Natuurlijk gaan we na 
afloop op de foto met de nieuwe kunsten. Samen werken aan een schilderij/object 
kan natuurlijk ook! Naast het schilderen is er volop koffie, thee, water met wat lek-
kers en een kaasplank van de Kaasboerderij.

Prijs: € 37,50 p.p., materiaal is inbegrepen. Vanaf 8 personen.
 

Handboogschieten
Leer het handboogschieten zoals onze roemzuchtige strijder Wilhelm Tell het 
uitvoerde. Met behulp van pijl en boog gaat u samen met een team de hoogste 
scoren neerzetten, zo verslaat u de tegenstander. Na de competitie die u als team 
speelt krijgen we nog de Wilhelm Tell finale.

Na een gedegen uitleg van de veiligheidsvoorschriften en het materiaal gaat u 
terug in de tijd. 

Tijdsduur:  Een handboogschiet clinic duurt bij ons minimaal 2 uur  
(naar gelang het aantal deelnemers). 

Prijs:  Het starttarief is € 150,00 (10 pers.).  
Alle volgende deelnemers betalen € 8,00 p.p.

Let op: minimale leeftijd 18 jaar. Minimale deelname: 10 personen. 

Kickbikes
Met een groep actief de omgeving verkennen op kickbikes, dat is mogelijk bij 
Kaasboerderij Weenink. De kickbike is een sportieve step en voor iedereen  
makkelijk te leren.

Prijs: Vanaf € 9,50 per persoon 
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Wandelarrangement naar én door het natuurgebied  
de Koolmansdijk
U wordt ontvangen op Kaasboerderij Weenink in Lievelde met koffie, thee en  
½ pillewegge. Terwijl u geniet van uw 2e kopje koffie/ thee start de excursie met 
de film van “Gras tot Kaas”. Na de film krijgt u uitleg over het bedrijf, de soorten 
Boerenkaas, kunt u de Boerenkaas proeven en laten we u het bedrijf zien.
Met een routebeschrijving en een lunchpakket voor onderweg wandelt u naar 
Natuurgebied Koolmansdijk, parel in de Achterhoek. De boswachter wacht u daar 
op om u buiten de paden mee te nemen door deze parel zodat u dit kleurrijke 
gebied zelf kunt ervaren. Vervolgens loopt u volgens routebeschrijving weer terug 
naar de Kaasboerderij.

Prijs: € 22,50 per persoon (minmaal 10 personen).

Let op: het arrangement is ook mogelijk in combinatie met kickbikes. Informeer 
naar de mogelijkheden. 
 

Boerengolf Arrangement met Drankbuffet en Grote Pan 

Het arrangement is als volgt:
- Ontvangst met kop koffie en kruidkoek of ½ pillewegge
-  Boerengolf met versterkertje 

Het versterkertje is een drankje tijdens het Boerengolf en wordt gebracht met de bakfiets.

Na afloop van het Boerengolf borrelen en eten:
-  Drankbuffet 

U kunt onbeperkt drankjes halen bij het drankbuffet. Diverse soorten frisdrank, wijn 
en bier.

-   Grote Pan 
Gezellig zelf uw gerecht bakken in de grote pan. 
5 soorten vlees, stokbrood, rundvleessalade, sauzen, rauwkost, patat, mix van bak-
groenten en meloen. (Naast de 5 soorten vlees een extra biefstuk: € 4,50 extra)

Een kop koffie met bonbonnetjes ter afsluiting van het programma.

Tijdsduur: Het arrangement, van koffie tot koffie, duurt 5 uur.
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Prijs:
Groepen >30 personen  € 44,00 p.p. 
Groepen >15 personen € 45,50 p.p.
Groepen 5-15 personen    € 47,00 p.p.
Uitgebreid met toetjesbuffet  + € 6,50 p.p.
IJsje uit de winkel                   + € 1,50 p.p.
 
Ook mogelijk als Kaaskwis of Boerenspelen arrangement! 
Het Boerengolf wordt vervangen door de Kaaskwis of door de Boerenspelen! 

Prijs: 
>30 personen  € 46,00 p.p. 
>15 personen  € 47,50 p.p. 
5-15 personen  € 49,00 p.p. 
 

Kaas naar Wijn arrangement 
-  Ontvangst bij Kaasboerderij Weenink (10.30 uur), met koffie of thee en kruid-

koek of ½ pillewegge.
- 2e kopje koffie/ thee.
- Excursie met kaasproeven en film “van Gras tot Kaas”.
-  Wandelroute met picknick rugzak naar Wijndomein Besselinkschans. 

Tijdens de wandelroute van een uur komt u langs mooie plekjes waar u kunt  
picknicken. (Ook mogelijk met fiets– of autoroutes)

 
Aankomst bij Wijndomein Besselinkschans:
- Ontvangst met welkomstdrankje.
-  Excursie door de wijngaard, uitleg vinificatie, proeven van 4 wijnen geserveerd 

met stokbrood.
 
Wandelroute terug naar Kaasboerderij Weenink (1 uur).
Verwachte terugkomst: ± 16.00 uur.
 
Tijdsduur: ± 6 uur
Prijs: € 28,50 p.p.
 
Uitbreiding mogelijk met Boerengolf, Grote Pan, 3-gangendiner etc.

Een nieuw programma is in ontwikkeling. 
Kijk voor actuele informatie op www.kaasboerderijweenink.nl



11

G.P.S. Safari wandeltocht Lievelde
Ontvangst met koffie en ½ pillewegge. Daarna start de GPS wandeltocht van  
7 km door de prachtige omgeving van het landelijke Lievelde. 

Prijs: € 17,50 per persoon
 
Onderweg kunt u opdrachten uitvoeren en vragen beantwoorden  
(1 tot 4 opdrachten). Ook mogelijk per fiets.
Prijs: Vanaf € 21,50 per persoon.

Uitbreiding met onbeperkt drankjes van drankenbuffet en buffet met Grote Pan 
mogelijk.  
Tijdsduur van uitbreiding: 2½ uur
Prijs: € 32,50 p.p. (vanaf 10 personen)
 

Landwinkel en Kaasmakerij
Kaasboerderij Weenink maakt nog steeds op traditionele wijze Goudse Boerenkaas 
van rauwe melk. Er worden 3 soorten Boerenkaas gemaakt, Goudse, Leidse en 
Maasdammer kaas. De Goudse kaas is verkrijgbaar van jong tot oud en we hebben 
maar liefst 15 soorten kruidenkazen! Daarnaast wordt er ook Boerenyoghurt,  
Boerenkarnemelk, boter, hangop en kwark gemaakt. In de Landwinkel van Kaas-
boerderij Weenink vindt u naast de eigen geproduceerde producten ook vele 
Achterhoekse streekproducten zoals jam, koekjes, mosterd tot echte Achterhoekse 
wijnen. Uiteraard hebben we veel Landwinkel producten in ons assortiment.

Geschenkpakketten
Uniek zijn onze geschenkpakketten! We hebben leuke pakketjes met Achterhoekse 
streekproducten en natuurlijk onze Boerenkaas. De kaas wordt gevacumeerd en 
zo zijn ze lang houdbaar. 
Kaasboerderij Weenink is een van de grootste Kerstpakketten leveranciers met 
versproducten! Allereerst gebruiken we natuurlijk zoveel mogelijk streekproducten 
en ambachtelijk bereide producten die zo lekker zijn dat ze gegeten worden en niet 
verhuizen naar de kelder. De manier waarop de mand wordt samengesteld zorgt 
ervoor dat de inhoud dé uitstraling maakt!
Door onze ervaring en strakke organisatie is het mogelijk met versproducten te 
werken en kunnen we ook grote orders aan.
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Eten en drinken
U kunt op ons terras genieten van een zacht of hard broodje besmeerd  
met echte boerenboter uit eigen kaasmakerij met daarop:
- Boerenkaas, keuze uit diverse soorten  v.a. € 2,75
- Nägelholt, traditie uit de Achterhoek v.a. € 3,00
- Gerookt rauwe ham v.a. €  2,50
 
Kop groenten– of tomatensoep, geserveerd 
met stokbrood en echte boerenboter  € 4,75
Tosti Boerenkaas –ham  € 3,25
Leevelds broodje Hawai: ham, kaas, ananas uit de oven  € 5,75
Boerenuitsmijter; ham en/ of boerenkaas en drie gebakken eieren  € 6,00
Huisgemaakte boerengehaktbal op brood  € 5,50
Met friet  € 6,75
2 Kroketten met Doesburgse mosterd op brood  € 5,00
Met friet  € 5,75
Kroket, frikandel, kipcorn of kaassoufflé van t huus met friet  € 4,75
Portie friet op bord met mayonaise of ketchup  € 3,00
Portie bitterballen (8) met mosterd  € 4,00
 
Koffie  € 2,10
2e kopje  € 1,00
Koffie met kruidkoek, cake of ½ pillewegge  € 3,10
- met hele pillewegge  € 4,10
- met appelgebak  € 4,30
- met gebak assorti  € 4,80
Cappuccino  € 2,40
Warme chocolademelk  € 2,40
Warme chocolademelk met slagroom  € 2,95
 
Kaasplank met Goudse Boerenkaas uit eigen Kaasmakerij: 3 soorten  
kaas en een stuk boerenmetworst, kaaszoutjes en mosterd p.p. € 4,00
Bittergarnituur ( 8 bitterballen) met mosterd p.p. € 4,00

De prijzen zijn geldig op het terras, inclusief bediening.
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Consumpties
Frisdrank  € 2,10
IJsthee  € 2,40
Vruchtensap   € 2,30
Wijn v.a. € 3,75
Bier, op fles v.a. € 2,75
 
Broodje Boeren (kruiden) Goudse kaas  v.a. € 2,75
Broodje Nägelholt v.a. € 3,00
Broodje Kroket  € 3,00
Broodje warm rundvlees  € 4,00
Tosti   € 3,25

Lunch
Assorti brood, beschuit, assorti boerenkaas– en vleesbeleg,
karnemelk en melk, koffie/thee.
>30 personen p.p. € 13,00
15-30 personen p.p. € 14,50
Kop soep  € 3,75
Kroket/ gebakken eieren  € 1,70
 
Lunchbuffet 
Kop soep, assorti gesmeerde broodjes met boerenkaas en -vleesbeleg,
broodje kroket, karnemelk en melk, koffie/thee en Landwinkel vruchtensap.  
>30 personen p.p. € 13,50
15-30 personen p.p. € 14,50
 
Luxe Brunch
Soep met stokbrood, assorti brood en broodjes,  
assorti boeren goudsekaas en -vleesbeleg, filet americain,  
warme beenham in saus, visplank met gerookte Lieveldse forel,
vers fruit, karnemelk en melk, koffie/thee.
>30 personen p.p. € 18,50
>15-30 personen p.p. € 19,50
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Drie gangen menu (vanaf 10 personen)
Soep van de dag, aardappelen, groenten en vlees en toetjesbuffet.
Menu met schnitzel p.p. € 24,00
Varkenshaas of zalmfilet p.p. € 26,00
Biefstuk van de haas p.p. € 29,50
 
Bij <10 personen  + € 1,50
 
Drie gangen buffet
1e gang:  Lieveldse gerookte forel, soep van de dag, stokbrood, kruidenboter, 

rundvleessalade.
2e gang:  warme groente, rauwkost, frites, gebakken aardappelen, varkenshaas in 

champignonroomsaus en zalmfilet met dillesaus 
3e gang: toetjesbuffet
 
>30 personen p.p. € 30,00
15-30 personen p.p. € 31,00
 
‘Meer Warm dan Koud’ buffet
Met warme groenten, rauwkost, frites, gebakken aardappelen, varkenshaas in 
champignonroomsaus, zalmfilet met dillesaus, rundvleessalade, stokbrood en 
kruidenboter.
>30 personen p.p. € 23,00
15-30 personen p.p. € 24,00

Uitbreidingsmogelijkheid voor drie gangen buffet en  
‘Meer Warm dan Koud’ buffet
Runderrollade + € 1,00
Rosé gebraden ossenhaas + € 3,00
(in de plaats van…) + € 4,00
 
Stamppot buffet
3 à 4 stamppotten met 3 soorten vlees.    
>30 personen p.p. € 16,50
15-30 personen p.p. € 17,50
 
Mix buffet   
Een stamppot, lasagne en kipschotel met rijst.
>30 personen p.p. € 17,00
15-30 personen p.p. € 18,50
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Zoals thuis
Volop erwtensoep en bonensoep uit de pan. Versgekookte warme vanillevla met 
bruine suiker en griesmeelpap met bosbessensiroop.
Vanaf 10 personen p.p. € 15,00 

Op het bord (>10 personen)
Vlees of vis met rauwkost, patat en appelmoes, wokgroenten.  
Schnitzel met champignonroomsaus p.p. € 15,50
Varkenshaas met champignonroomsaus p.p. € 17,00
Zalmfilet met saus p.p. € 17,50
Biefstuk van de haas met champignonroomsaus p.p. € 22,00

Bij <10 personen  + € 1,50
  
Grote Pan (alleen van april t/m oktober)
5 soorten vlees, rundvleessalade, stokbrood, rauwkost, patat, koude sauzen,  
mix van rauwe groenten en meloen.
>30 personen p.p. € 19,00
15-30 personen p.p. € 20,00
8-15 personen p.p. € 21,00
Met extra zalm + € 2,50
Met extra biefstuk v.d. haas + € 4,00
Luxe grote pan met verse vruchten en gebakken aardappelen + € 1,50

Boerenkaasfondue 
Boerenkaasfondue van Boerenkaas uit eigen productie. Diverse broodjes,  
verschillende groentes, hartige worstjes en een rauwkost salade.
Vanaf 15 personen p.p. € 14,50 
 
Toetjes buffet 
De geserveerde boerenyoghurt en hangop komen uit eigen zuivelbereiding van 
Kaasboerderij Weenink. Daarbij serveren wij u echt boerenijs!
 
Hangop met bosbessensiroop, 2 yoghurts met vruchten, 2-4 soorten boerenijs 
(bijv. malaga, stracciatella, bonbon caramel, vanille, aardbei) p.p. € 6,50
Extra: met Bavarois + €  1,00
  
Half toetjesbuffet
Hangop met bosbessensiroop, 2 soorten boerenvruchtenyoghurt  p.p. € 4,00
Extra:  Mix van verse vruchten en slagroom (voor zowel toetjes  

als half toetjesbuffet) + € 2,50
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High Tea  
Onbeperkt genieten van soorten thee zoals earl-grey, assam blend en ceylon, met 
daarnaast nog vele smaken thee. Natuurlijk kunt u ook onbeperkt genieten van 
heerlijke Beukenhorst koffie. 
 
Tijdens de thee/ koffie kunt u langs het buffet komen voor:
- Scones met clotted cream en vruchtenjam
- Mini muffin’s in diverse smaken
- Lemon pie (citroentaart)
- Huisgebakken cake
- Luxe bonbons
- Zoute koekjes
- Kaas sandwiches
- Mini saucijsjes 
- Zalm sandwiches
- Rauwe ham sandwiches
- Quiche’s (hartige taarten)
- Vers fruit en mini bavarois
 
Vanaf 15 personen  p.p. € 17,50
Vanaf 30 personen  p.p. € 16,75
 
 

Speciaal voor feesten
Om uw feest helemaal compleet te maken!
 
Feest– Broodjesbuffet 1:
- Assorti broodjes en stokbrood
- Assorti Boeren Goudsekaas en vleesbeleg
- Filet americain
- Rundvleessalade
- Frituursnacks
- Huisgemaakte gehaktballetjes 
- Mini-pizza
 
>30 personen p.p. € 11,00
<30 personen p.p. € 13,00
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Feest– Broodjesbuffet 2:
- Assorti broodjes en stokbrood
- Assorti boeren Goudsekaas en vleesbeleg
- Filet americain
- Rundvleessalade
- Warme beenham in saus
- Visplank met gerookt Lieveldse forel
- Huisgemaakte gehaktballetjes
 
>30 personen p.p. € 15,00
<30 personen p.p. € 16,50
Uitbreiding met kaas fondue + € 2,00
Met groenten, hartige worstjes en stokbrood.
 
Italiaans broodjes buffet
- Diverse soorten brood en broodjes 
- Italiaans broden: Ciabatta’s en Foccacia’s 
- Stokbroden en mini broodjes

Warm:
- Hartige taart met tomaat en mozzarella
- Biefstukrolletjes met tapenade 
- Pittige gehaktballetjes

Koud: 
- Vitello tonato (Gebraden kalfsvlees met tonijn mayonaise)
- Salami met paté gevuld
- Pasta salade, gedroogde tomaatjes 
-  Diverse salami’s, filet americain, gerookte zalm, vijgen gerold in rauwe ham, 

gemarineerde olijven
- Boeren Goudsekaas en vleeswaren
- Kruiden– en roomboter
 
Minimaal 40 personen  p.p. € 20,50  
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Live Cooking, wok buffet
Uw gasten kunnen een keuze maken uit het koude gedeelte van het buffet.  
Gedurende het gehele buffet is er een kok aanwezig die de keus van uw gast uit 
het vlees en vis buffet ter plekke bereidt.
 
Het buffet bestaat uit:
- Een forellenplank met gerookt forelfilet
- Rundvleessalade met garneringen
- Rauwkost salade
- Gemengde slasoorten
-  Schaaltjes met diverse groenten, taugé, champignons, paprika, courgette,  

uienringen etc.
- Biefstuk reepjes gemarineerd
- Maïskipfilet reepjes gemarineerd
- Varkensfilet reepjes gemarineerd
- Zalmfilet blokjes gemarineerd
- Gamba’s (zonder schaal) in knoflook
- Patat en gebakken aardappelen
- Diverse koude sauzen
- Diverse broden en stokbroden
- Boerenroomboter en kruidenboter
 
Prijs vanaf 25 personen p.p. € 24,50
 
Snackbuffet 
In de speciaal voor uw gelegenheid gemaakte snackbar kunnen uw gasten  
ongestoord een snack bestellen.

Het assortiment bestaat uit:
- Patat zakjes met patat en saus naar keuze
- Kroketten 
- Frikandellen naturel en speciaal
- Kipcorn
- Hamburger met gebakken uien
- Slaatje met zuur
- Diverse sauzen naar keuze
 
Prijs vanaf 25 personen p.p.  € 8,75 



19

Algemene Voorwaarden
 
U kunt het aantal deelnemers voor de Arrangementen of reservering van een 
menu wijzigen tot 7 werkdagen voor aanvang. Daarna wordt voor groepen tot 
20 personen het opgegeven aantal personen in rekening gebracht en bij groepen 
groter dan 20 personen mag 10% afvallen.
 
Bij de Kookworkshop wordt een minimum bedrag in rekening gebracht. Als er bij 
een opgegeven aantal van meer dan 12 personen de laatste dag nog afmeldingen 
zijn dan worden er voor het aantal personen boven de 12, € 20,00 p.p. in rekening 
gebracht.

Voor actuele Algemene Voorwaarden zie www.kaasboerderijweenink.nl 
 
 

 

Prijswijzigingen voorbehouden, maart 2016

Kaasboerderij Weenink
Een verrassende ontmoeting tussen Koeien, Kaas en Kunst
Eimersweg 3
7137 HG Lievelde
T. (0544) 371446
www.kaasboerderijweenink.nl
www.boerengolf.nl
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