
Koeien Kaas en Kunst, Landwinkel, Excursies,  
Boerengolf en Boerenspelen, 

Workshops Kaas- en Likeur maken,  
Leuke spellen voor kinderen, Eten en drinken

Dé Beleefboerderij
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Welkom bij 
Kaasboerderij Weenink Lievelde

 

Van traditionele “Kaasboerderij” naar “Beleefboerderij”.
Stap binnen in de wereld van Kaas en Boter, 
Proef de likeuren van Johannes de Stoker,
Geniet van Boerengolf en Boerenspelen,
Geniet van de dieren, de mensen, het lekkere eten en het uitzicht,
Alles met een leuke twist.

Een verrassende ontmoeting tussen Koeien Kaas en Kunst,
Een “Beleefboerderij” waar altijd wat te doen is.

We heten u van harte welkom!

Peter en Lidy Weenink en de zonen Michiel en Johannes 

- Sinds 1620 -
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Arrangementen
Excursie Kaasboerderij
- Vertoning film “van Gras tot Kaas” in het Nederlands, Engels of Duits.
- Kaasproeven en uitleg
- Rondgang over het bedrijf met kijkje in de kaasopslag
 
Prijs
Volwassenen ...........................................................................................................€ 4,50 
Kinderen en groepen > 20 personen, per persoon .......................................€ 3,50 

Kinderfeestjes
Min. 10 personen. 
Begeleiders doen mee voor de kinderprijs, prijzen per persoon.

Excursie boerderij met consumptie. 
Boerengolf of Boerenspelletjes: tijdsduur 2 uur.

Prijs
Per kind (minimum € 80,00) ........................................................................€ 8,00

Kindermenu bij kinderfeest  
Kroket, frikadel of kipcorn met patat, ranja ..................................................€ 6,75
Extra: ijsje uit de winkel ......................................................................vanaf € 1,00

Workshop kaasmaken 
Onder begeleiding van één van onze kaasmakers, maakt u per persoon van verse 
melk een boerenkaasje. Na afloop weet u alles over de boerderij en over kaas. Na 
2 weken kunt u ze op komen halen (of zullen we ze u toesturen). De workshop is 
inclusief koffie met ½ Pillewegge of kruidkoek en kaasproeven.

Tijdsduur: ca. 2½ uur 

Prijs
Vanaf 10 personen, per persoon ................................................................€ 29,50
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Kaaskwis 
De Kaaskwis begint met een excursie. Wie is daarna de slimste en de snelste in de 
wereld van Koeien en kaas. Raad leeftijd, soort en gewicht. Speel de finale en win 
fantastische prijzen! 

Tijdsduur: 2 uur 

Prijs
Per persoon (minimum € 150,00) ..............................................................€ 10,00 

Extra Kwis-proeverijen
Meerkosten per persoon
Wijnproeverij (2 wijnen) ...............................................................................€ 6,00
Bierproeverij (5 soorten bier) .......................................................................€ 6,00 
Waterproeverij .............................................................................................€ 4,00
Colaproeverij ...............................................................................................€ 4,00 
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Boerengolf
Bij Kaasboerderij Weenink speel je Boerengolf tussen de koeien in de weilanden 
rondom de boerderij. Het parcours heeft 10 holes en duurt ongeveer 1½ tot 2 uur. 
Boerengolf is op deze baan voor het eerst gepeeld, Kaasboerderij Weenink is de 
bedenker van het spel. 

Prijzen per persoon
Volwassenen ................................................................................................€ 7,50 
Groepen >15 personen ................................................................................€ 6,50 
Kinderen 4-12 jaar .......................................................................................€ 4,00
Versterkertje (pauzedrankje bij de koetunnel) groepen > 20 personen ..........€ 3,00 

Boerenspelen 
Samen actief bezig zijn en veel plezier hebben tussen de dieren op de boerderij. 
Met spelen zoals o.a. Koemelken, gewicht schatten van een kalf, Boerengolf-
wandschieten, hooivork gooien, aardappelgreep hangen, kruiwagenrace,  
big bag-lopen, touwtrekken, grote klomplopen. 

Tijdsduur: 2 uur

Prijs
Per persoon (minimum van € 150,00) .......................................................€ 10,00 

All-inclusive arrangement:  
Kaaskwis, Boerengolf, Boerenspelen
- Koffie met ½ Pillewegge of kruidkoek
- Kaaskwis, Boerengolf, Boerenspelen
- Pauze drankje
- 2 uur Drankenbuffet: bier, wijn en fris 
-  Grote Pan: 5 soorten vlees, kip filet, rundvlees hamburger, saté/shaslick, shoarma, 

worstjes, rundvleessalade, stokbrood, 2x rauwkost, patat, sauzen, meloen
- Koffie met chocolaatjes op het eind 

Tijdsduur: 5 uur

Prijs: Vanaf 15 personen, per persoon .......................................................€ 49,50
Extra: Runderstoofvlees van eigen koeien .................................................+ € 1,50
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All-inclusive arrangement:  
Gewoon eten en drinken met Grote Pan en drankenbuffet
Grote pan met 2 uur drankenbuffet. 

Prijs
Vanaf 15 personen, per persoon ................................................................€ 34,50
Elk ½ uur plus ..............................................................................................€ 2,50
Extra: Runderstoofvlees van eigen koeien .................................................+ € 1,50

Handboog-, buks-, pistool- en blaaspijpschieten  (op aanvraag)

Prijs
Starttarief (10 personen) ..........................................................................€ 150,00
Alle volgende deelnemers betalen, per persoon ...........................................€ 8,50

Activiteiten in de omgeving
Kickbikes
Met een groep actief de omgeving verkennen op kickbikes.

Prijs
Per persoon, vanaf .....................................................................................€ 10,00 

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

Prijs
Per persoon (minimaal 12 personen), vanaf ...............................................€ 20,00

Diverse wandeltochten 
7- 15 km door de prachtige omgeving van Lievelde, met o.a. Grieze Veld,  
natuurgebied Koolmansdijk. Bekend van blauw grasland en wilde orchideeën. 
Start of einde met koffie/thee en ½ Pillewegge/kruidkoek.

Prijs
Per persoon (incl. route) ..............................................................................€ 4,00 
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Workshop
Likeuren maken met Johannes de Stoker
Daar waar de Stokerijen in grote getale aanwezig waren vierde de veehouderij 
hoogtijdagen. De mest zorgde voor vruchtbaar land voor granen. Granen werden 
gestookt tot alcohol. Met vruchten uit de boomgaard en van het land levert dit de 
fijnste likeuren. Wat overbleef was voer voor het vee. Zo was de kringloop rond Dit 
bracht Johannes de stoker op het idee om een stokerij te beginnen. In de work-
shop leert u hoe je ambachtelijk gestookte Achterhoekse likeuren maakt. 

Prijs
Per persoon ...............................................................................................€ 29,50 

Fruitlikeur

johannesdestoker.nl
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Kaas naar wijn arrangement
-  Ontvangst bij Kaasboerderij Weenink (10:30 uur), met koffie of thee en kruid-

koek of ½ Pillewegge.
- Excursie met kaasproeven en film “van Gras tot Kaas”.
- Wandelroute met picknick rugzak naar Schepershof.
-  Excursie door de wijngaard, uitleg vinificatie, proeven van wijnen geserveerd 

met stokbrood.
- Wandelroute terug naar Kaasboerderij Weenink (½ uur).

Verwachte terugkomst: ± 16:00 uur.
 
Tijdsduur: ± 6 uur

Prijs
Per persoon ...............................................................................................€ 29,50
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Eten en drinken
Tussendoortjes 
Vanaf prijzen
Kaasplank met Goudse Boerenkaas uit eigen Kaasmakerij: 
3 soorten kaas en een stuk boerenmetworst, kaaszoutjes, mosterd...............€ 5,25
Bittergarnituur (9 bitterballen) met mosterd ................................................€ 5,25

Broodjes
Diverse broodjes met eigen kaas, vanaf ........................................................€ 3,25
Broodje kroket .............................................................................................€ 3,50
Broodje warm rundvlees ..............................................................................€ 4,50

Lunchbuffet 
Kop soep, assorti belegde broodjes met boerenkaas en -vleesbeleg,  
broodje kroket, karnemelk en melk, koffie/thee en Landwinkel vruchtensap. 

>15 personen, per persoon ........................................................................€ 16,95
 
Luxe Brunch
Soep met stokbrood, assorti brood en broodjes, assorti boeren goudsekaas 
en -vleesbeleg, filet americain, kroket, warme beenham in saus, visplank met 
gerookte Lieveldse forel/zalm, vers fruit, karnemelk en melk, koffie/thee.

> 15 personen, per persoon .......................................................................€ 20,95
Extra: Runderstoofvlees van eigen koeien .................................................+ € 1,50 

Drie gangen menu (vanaf 10 personen)
Keuze uit twee soepen, rauwkost en warme groente van het seizoen, één soort 
vlees en zalm, met saus, in schalen op tafel, toetjesbuffet.

Per persoon ...............................................................................................€ 30,00
Naast zalm is er keuze uit schnitzel, varkenshaas, runderrollade, runderstoofvlees van 
eigen koeien.

Drie gangen buffet (vanaf 15 personen)
Lieveldse gerookte forel, soep van de dag, stokbrood, kruidenboter,  
rundvleessalade, warme groente, rauwkost, frites, gebakken aardappelen,  
varkenshaas in champignonroomsaus en zalmfilet met dillesaus, toetjesbuffet.

Per persoon ...............................................................................................€ 31,00
Extra vleeskeuze (schnitzel, runderrollade, runderstoofvlees van eigen koeien) + € 1,50
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‘Meer Warm dan Koud’ buffet (vanaf 15 personen)
Warme groente, rauwkost, frites, gebakken aardappelen, varkenshaas in champig-
nonroomsaus, zalmfilet met dille saus, rundvleessalade, stokbrood en kruidenboter.

Per persoon ...............................................................................................€ 25,00
Extra vleeskeuze (schnitzel, runderrollade, runderstoof van eigen boerderij) + € 1,50

Stamppot buffet 
Met 3-4 stamppotten en 4 soorten vlees.  
Stamppot boerenkool, andijvie, wortelen, zuurkool, met verse worst, speklapjes,  
gehaktbal van Lidy, hachee, rookworst.

Vanaf 15 personen, per persoon ................................................................€ 18,50

Anschoeven, Op ’t Bord
Vlees of vis met saus, rauwkost, patat, groente. 

Vanaf 15 personen, per persoon ................................................................€ 18,95
Vlees en vis ................................................................................................€ 19,95
Keuze uit zalm, schnitzel, varkenshaas, runderrollade, runderstoof van eigen boerderij.

Grote Pan (van april t/m oktober)
5 soorten vlees, rundvleessalade, stokbrood, 2x rauwkost, patat, koude sauzen, 
mix van rauwe groente en meloen, kipfilet, rundvlees hamburger, saté/sjasliek, 
shoarma, worstjes. 

Vanaf 15 personen, per persoon ................................................................€ 23,00
Mootje zalm ................................................................................................€ 2,50
Biefstukje .....................................................................................................€ 4,00

Boerenkaasfondue 
Boerenkaasfondue van Boerenkaas uit eigen productie. Diverse broodjes,  
verschillende groentes, hartige worstjes en een rauwkost salade. 

Vanaf 15 personen, per persoon ................................................................€ 15,95
 
Toetjesbuffet 
Boerenyoghurt en hangop, uit eigen zuivelbereiding, 
met boerenijs en bavarois ............................................................................€ 7,50
Toetjes van de boerderij, hangop, kwark en yoghurt ....................................€ 4,50
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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:
 

Vanaf 15 personen, per persoon ................................................................€ 19,95

Feest– Broodjesbuffet 1

 
>20 personen, per persoon ........................................................................€ 14,50
Extra: Runderstoofvlees van eigen koeien .................................................+ € 1,50
 
Feest– Broodjesbuffet 2

 

>20 personen, per persoon ........................................................................€ 17,50
Extra: Runderstoofvlees van eigen koeien .................................................+ € 1,50
Uitbreiding met kaasfondue ......................................................................+ € 2,50

Met groente, hartige worstjes en stokbrood.

- Assorti broodjes en stokbrood
- Assorti Boeren Goudsekaas en vleesbeleg
- Luxe kaasplank
- Filet americain

- Rundvleessalade
- Frituursnacks
- Huisgemaakte gehaktballetjes 
- Mini-pizza

- Assorti broodjes en stokbrood
- Assorti boeren Goudse kaas en vleesbeleg
- Luxe Kaasplank
- Filet americain

- Rundvleessalade
- Warme beenham in saus
- Visplank met gerookt Lieveldse forel
- Huisgemaakte gehaktballetjes

- Scones met clotted cream en vruchtenjam
- Mini muffins in diverse smaken
- Lemon pie (citroentaart)
- Huisgebakken cake
- Luxe bonbons
- Zoute koekjes

- Kaas sandwiches
- Mini saucijsjes 
- Zalm sandwiches
- Rauwe ham sandwiches
- Quiches (hartige taarten)
- Vers fruit en mini bavarois
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- Rundvleessalade
- Frituursnacks
- Huisgemaakte gehaktballetjes 
- Mini-pizza

- Rundvleessalade
- Warme beenham in saus
- Visplank met gerookt Lieveldse forel
- Huisgemaakte gehaktballetjes

- Kaas sandwiches
- Mini saucijsjes 
- Zalm sandwiches
- Rauwe ham sandwiches
- Quiches (hartige taarten)
- Vers fruit en mini bavarois

Hapjes buffet 
Schalen met hapjes op het buffet:
Assorti minibroodjes-stokbroodjes met haring, zalm, forel, zalmsalade,  
rundvleessalade, nägelholt, meloen ardennerham, filet americain, gevuld ei,  
dadel, ananas en room, tomaat mozarella. 

Diverse kaashapjes: gewoon, kruiden, bunker en brie, tortilla + kaas, gehaktbal 
van Lidy, gamba’s, drumsticks, frituursnacks.

Vanaf 20 personen, per persoon ................................................................€ 17,50

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 van Lidy

Koud: 
- Vitello tonato (gebraden kalfsvlees met tonijnmayonaise)
- Salami met paté gevuld
- Pasta salade, gedroogde tomaatjes 
- Diverse salami’s, filet americain, visschaal met zalm en forel 
- Vijgen gerold in rauwe ham, gemarineerde olijven
- Boeren Goudsekaas en vleeswaren
- Kruiden- en roomboter
 
Vanaf 30 personen, per persoon ................................................................€ 22,50 
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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:

 

Prijs  
Vanaf 25 personen, per persoon ................................................................€ 26,50
 
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 
- Frikadellen naturel en speciaal met ui
- Kipcorn
- Hamburger met gebakken uien
- Slaatje met zuur
- Diverse sauzen naar keuze
 
Prijs  
Vanaf 25 personen, per persoon ..................................................................€ 9,95
Extra: Runderstoofvlees van eigen koeien .................................................+ € 1,50 

- Een forellenplank met gerookte 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 
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Prijswijzigingen voorbehouden, mei 2021

Algemene voorwaarden 
 
U kunt het aantal deelnemers voor de arrangementen of reservering van een 
menu wijzigen tot 7 werkdagen voor aanvang. Daarna wordt het opgegeven  
aantal personen in rekening gebracht.

Voor actuele Algemene Voorwaarden en prijzen zie www.kaasboerderijweenink.nl

 

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

- 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 



Eimersweg 3 •  7137 HG Lievelde T (0544) 371446 •  www.kaasboerderi jweenink.nl

Actuele aanbiedingen  en ander nieuws opkaasboerderijweenink .nl


