
                  Bistro de Bron 

Wij kunnen ook voor groepen en partijen interessante arrangementen voor zowel lunch als diner geheel verzorgen bij Bistro 

de Bron, Maar ook op locatie. Hieronder enkele opties, echter is het uw dag en zijn wij zeer flexibel. U kunt dus alles zo 

wijzigen dat het geheel aan uw wensen voldoet. Wij kunnen u persoonlijk altijd een arrangement of aanbieding op maat 

aanbieden.  

Wat kunnen wij u bieden… 

 Op maat samengestelde lunch 

 Brood tafel 

 High tea 

 High wine 

 High beer 

 Diner:  

  - Plate gerechten 

   -Drie gangen keuzenmenu 

   -Vier gangen keuzemenu 

   -Walking diner 

   -Hapa’s 

   -Diverse soorten buffetten 

 

 

(Bovenstaande diner mogelijkheden zijn uit te breiden met een drankenarrangement) 

 Een ruim assortiment aan feestelijke hapjes. 

 Wij verzorgen ook uw catering op locatie.  
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           Lunchmogelijkheden 

U heeft de mogelijkheid om gebruik te maken van diverse lunchbuffetten. De buffetten kunnen ook op locatie worden 

gereserveerd. Voor een buffet op locatie maken wij graag een offerte voor u op maat. In overleg kunt u ook gebruik maken van 

ons servies, borden of andere benodigdheden.  

“Broodjeslunch met soep” (minimaal 10 personen) 

Koffie/thee en melk.                                                                                                                                                                                        

Romige tomatensoep geserveerd met volkoren en Italiaanse bollen ruim belegd met kaas en vleeswaren.  

Deze lunch wordt verzorgd a € 14,00 per persoon. 

 

“Luxe broodjeslunch met soep” (minimaal 10 personen) 

Koffie/thee en melk. 

Huisgemaakte tomatensoep, drie luxe belegde harde broodjes met kaas, vis en vleeswaren. 

Deze lunch wordt verzorgd a € 16,00 per persoon. 

Lunchuitbreidingen 

Warme toevoegingen voor bij de lunch 

Kroket met grove mosterd     € 1,50                               

Broodje kroket met grove mosterd    € 2,50                            

Ambachtelijke Ragout     € 2,95       

Saucijzenbroodje           € 1,95           

Kipsaté (2stokjes p.p.)     € 4,95                        

(assortiment toppings zoals kroepoek, atjar, en gebakken uitjes a  € 1,25)                  

Gehaktballetjes in tomatensaus    € 4,50                     

Varkenshaasmedailons     € 6,95                                                             

Gemengde visschotel in een roomsaus             € 5,75 

 
Koude toevoegingen voor bij de lunch 
-Verse groene salade, rijk gevuld    € 1,50 
-Rundvlees- of zalmsalade     € 2,25 
-Aardappel salade     € 2,25 
-Zalm-, kip- of carpaccio wrap    € 3,50 
-Glaasje vers fruit van het seizoen    € 2,50  

 
In overleg zijn er ook andere broodsoorten mogelijk tegen meerprijs.  

 
 
 

 
 
 
                
 
 

 

   



  High tea 
 
Tijdens de ‘High Tea’ kun je onbeperkt genieten van ons ruime aanbod aan thee soorten (14!!). Met namen als zomerzotheid, 
Sancha Lemon, Liefdevol, en African Orange, word elke thee liefhebber nieuwsgierig! Daarnaast zorgen wij voor een smaakvolle 
versnaperingen die zeker zullen volstaan als middageten. Zo serveren wij een ruim aanbod aan zoete lekkernijen en worden 
daarnaast zowel verschillende warme als koude hapjes geserveerd. Een greep uit ons assortiment: 
 

- Wraps en sandwiches 
- carpaccio 
- Gerookte zalm 
- Garnalen  
- Gevulde champignons 
- Chocolade taartje 
- Mouse 
- Fruit 
- Seizoens taartje 

 
 
Prijs: € 17,50 p.p. ( dit arrangement kan u worden aangeboden van 2 tot 70 personen) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

High Wine 
Het concept van onze high wine is simpel: het is net als een high tea, maar dan met wijn en hapjes. Bij dit arrangement 
beginnen we met een glas Cava,  een Spaanse mousserende wijn, hierna schenken we zowel een witte als een rode wijn. Bij 
elke wijn serveren we bijpassend gerechtjes. Enkele voorbeelden van de geserveerde gerechtjes: 

- Brood en kruidenboter 
- Olijven en zoutjes 
- Kaas, worst en wraps 
- Gevulde champignon 
- Gefrituurde geitenkaas 
- Krokant gebakken varkenswang 
- Kipsiesje en gehaktballetjes 

Prijs:  22,50 pp. Dit arrangement is te boeken vanaf 6 personen. 
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High Beer 
 
De thee wordt ingeruild voor bier tijdens deze stoere tegenhanger van de High Tea: de High Beer. Ideaal voor een gezellige 
middag borrelen, of  ’s avonds op het terras, uitje in het weekend of als lunchactiviteit. U Proeft 3 verschillende soorten bier 
van Veluwse Schavuijt, het bier van de Veluwe! Bij bier hoort natuurlijk lekkere borrel hapjes, enkele voorbeelden van de 
geserveerde gerechtjes: 

- Brood met kruidenboter 
- Olijven, en zoutjes 
- Kaas en worst 
- Wraps, saucijzen,- en kaasbroodjes 
- Krokant gebakken varkenswang 
- Spare ribs, kipspiesjes 
- Gehaktballetjes 

Prijs: 22,50 pp, dit arrangement is te boeken vanaf 6 personen 

 
 

 
 

 

Diner a la carte 
 
Heerlijk genieten van ons drie,- of vier gangen menu voor slecht € 27.50 of € 29.95. Onze diner kaart wisselt per seizoen, zo 
hebben wij altijd de lekkerste gerechten van de beste kwaliteit. Voor groepen tot 15 personen kan altijd gewoon onze gehele 
kaart gekozen worden. Met grotere groepen raden wij onderstaande keuzes aan: 
 

Drie gangen keuzemenu 
 
Voorgerechten:    Carpaccio, 
              Huisgerookte zalm, 
             Tomatensoep. 
 
Hoofdgerechten:    Spies van varkenshaas met champignonsaus, 
                  Gegrilde entrecote met pepersaus, 
                  Gebakken tongfilet met saus van witte wijn. 
 
Nagerecht:     Dame blanche, 
  Pure chocolade taart, 
  Vers fruit met vanille roomijs. 
 
  
Prijs: € 27,50 p.p. ( dit arrangement kan u worden aangeboden vanaf 15 personen) 
Zelf uw menu samenstellen van onze menu kaart is in overleg altijd mogelijk.  
 
 

 
 



Vier-gangen keuzemenu 
 
U stelt het menu zelf samen van onze seizoensgebonden kaart. Hierbij heeft u de keuze uit: 9 voorgerechten, 7 
hoofdgerechten en 5 nagerechten. 
 
Prijs: € 29,95 p.p.  
 
Bij al onze hoofdgerechten worden warme groente- en aardappelgarnituren gereserveerd. 
U kunt uw diner uitbreiden met onderstaande bijgerechten: 

 Gemengde salade    € 3,25 

 Extra friet   € 3,25 

 Gebakken aardappelen  € 3,25 

 Mandje brood   € 3,95 
 Extra groente garnituur  € 3,25 

 
 
 

    Walking dinner 
 
Een walking dinner is een ongedwongen manier van dineren. Tijdens een walking diner worden verschillende kleine 
gerechtjes (van de kaart) uitgeserveerd, terwijl u en uw gasten de gelegenheid hebben om rond te lopen. Een voordeel van 
een walking dinner is ook dat een feest niet hinderlijk onderbroken wordt, maar dat u en uw gasten toch lekker gegeten 
hebben. Een walking dinner is de nieuwe manier van dineren op een feest en weer eens wat anders dan een buffet. Het 
aantal gangen en gerechten zijn nader in te vullen. 
 
Onderstaand is een impressie van de mogelijkheden: 
 
Amuse:   Mouse van zalm 
Soepen:   Mosterdsoep of tomatensoep 
Koud voorgerecht:  Canapé van carpaccio 
Warm voorgerecht: Kalfsrollade met tonijn mayonaise 
Hoogdgerecht vis:  Gegraniteerde tongfile 
Hoofdgerecht vlees: Gemarineerde kip sate 
Nagerecht:   Diverse kaassoorten, spoom of gepocheerde peer 
 
Prijs: vanaf € 29,95 p.p. 
 

     Hapa’s 
 
Hapa’s zijn diverse kleine gerechten van onze kaart aangevuld met traditionele Spaanse tapa’s. 
Heerlijk genieten van vijf gangen diverse kleine gerechtjes. Dit diner wordt afgesloten met een heerlijk grand dessert. 
Een greep uit het assortiment van onze Hapa’s arrangement: 
 

 Bruchetta 

 Ham met meloen 

 Huisgerookte zalm 
 Varkenshaas 

 Boontjes 

 Wraps 

 Varkenswang 

 Garnalencocktail 
 Gevulde champignons 

 Gemarineerde kipspiesjes 

 Gebakken biefstukpuntjes 

 Gehaktballetjes in tomatensaus 
 Gebakken gamba’s 

 
Prijs: € 27,50 p.p. (dit arrangement kan u worden aangeboden vanaf 15 personen) 
 



 
 

Brunch 
Een brunch is een combinatie van een laat ontbijt en een vroege lunch. Van brood tot warme lunch gerechten, en deze zijn 
aan uw wensen aan te passen, een voorbeeld van een standaard brunch: 

 
 Diverse soorten brood 
 Zoet waren 

 Vis soorten 

 Vlees waren 

 Diverse salades 

 Tomaten soep 
 Friet 

 Kip saté 

 Mini schnitzel 

 Groenten 
 Gehaktballetjes in jachtsaus 

 Vis spies 

 Diverse bavarois 

 2 soorten ijs 

 Gebak 
 
Prijs: € 24,50 p.p. ( dit arrangement kan u worden aangeboden van 20 tot 50 personen) 

 

Dinerbuffetten 
 

U hebt de mogelijkheid om gebruik te maken van diverse dinerbuffetten. De buffetten kunnen ook op locatie worden 
gereserveerd. Voor een buffet op locatie maken wij graag een offerte voor u op maat. In overleg kunt u ook gebruik maken 
van ons servies, borden of andere benodigdheden. 

 
Buffet 1 

 Huzarensalade 
 Kartoffelsalade 

 Zalmsalade 

 Gemengde salade 

 Stokbrood 
 Kruidenboter 

 Dipsaus 

 Tomatensoep 

 Kipsaté 

 Gehaktballetjes in jachtsaus 
 Mini schnitzel 

 Vis schotel/met pasta 

 Rijs schotel/ met groente 

 Gebakken aardappelen 
 
Prijs: €22,50 p.p. (Dit arrangement kan u worden aangeboden vanaf 20 tot 60 personen) 
 
 



Buffet 2 

 Huzarensalade 

 Kartoffelsalade 

 Zalmsalade 
 Gemende salade 

 Stokbrood 

 Kruidenboter 

 Dipsaus 
 Keur van vleeswaren (o.a. gerookte ham, carpaccio 

 Garnalen 

 Gerookte zalm 

 Tomatensoep 

 Kipsaté 
 Stoofschotel ( rund, wild of kip ) 

 Mini schnitzel 

 Varkensfilet in champignon roomsaus 

 groenten 
 visschotel met pasta 

 Rijs schotel met groenten 

 Gebakken aardappelen 
 
Prijs €24,95 p.p. ( Dit arrangement kan u worden aangeboden vanaf 20 tot 60 personen) 
 
Bij deze buffetten is het ook mogelijk om af te sluiten met een dessert, vraag naar de mogelijkheden. 
 
 

Stampotten buffet 
 
Ons stampotten buffet bestaat uit: 
 

 Boerenkool 
 Zuurkool 

 Hutspot 

 Stoofschotel 

 Rookworst 

 Speklappen 
 Koude garnituren 

 Diverse sauzen 
 
Prijs: € 16,50 p.p. (Dit arrangement kan u worden aangeboden vanaf 25 tot 70 personen) 
 

 
 

 
 



Barbecue buffet 
 
Ons barbecue buffet bestaat uit: 
 

 Stokbrood 

 Kruidenboter 

 Dipsaus 

 Huzarensalade 

 Kartoffelsalade 

 Zalmsalade 

 Gemende salade 

 Drumsticks 

 Speklappen 

 Hamburger 

 Biefstukjes 

 Gemarineerde kip saté 

 Procureur lapjes 

 Diverse koude sauzen 
 
Prijs: € 22,50 p.p. (Dit arrangement kan u worden aangeboden vanaf 20 tot 70 personen) 
 
 
 

 
 
 

Feestelijke hapjes / lekkernijen 
 
Onze hapjes zijn te bestellen voor elke gelegenheid. 
Tevens zijn onderstaande hapjes ook op locatie te bestellen. 
 
Hapjes/ lekkernijen 
 

 Huisgemaakte gebak (na keuze)  € 3,50 p.p. 
(oa. Appel,- chocolade,- slagroom en seizoen taart) 

 Petit fours    € 2,25 p.p. 
(luxe mini gebakjes) 

 Keur van Amuse    € 7,50 p.p. 
( 6 kleine voorgerechten/luxe hapjes) 

 Koud bittergarnituur   € 1,95 p.p. ( 3 stuks ) 
Kaas, worst, olijven, crudite 

 Warm bittergarnituur   € 1,95 p.p. ( 2 stuks ) 
Bitterbal, nasibal, bamibal, 
Frikandel, kipnuggets 

 Luxe bittergarnituur   € 4,25 p.p. ( 3 stuks ) 
Gevulde pepers, sandwiches, 
Wraps met o.a. zalm en carpaccio 

 Zoutjes en nootjes op tafel  € 0,95 p.p. 

 Gemarineerde olijven   € 0,95 p.p. 
 
 

 
 
 
 
 



Beverage prijzen 
 
Indicatie prijs losse consumpties 

 Koffie/ thee    € 2,50 

 Frisdranken    € 2,45 tot 2,75 

 Pils     € 2,60 

 Huis wijn    € 3,75 

 Gedestilleerd    € 3,95 tot 4,95 

 
Drankenarrangement 

 
Prijs per uur per persoon:    1 uur  4 uur 

 Kinder assortiment (v.a 4 jaar)   €5,50  €13,50 
Onbeperkt frisdrank en ranja 

 

 Onbeperkt drankenarrangement (standaard) 9,95  €22,50 
Bestaande uit: Bier, fris, huiswijn, jenever, vieux, wodka 

 

 Onbeperkt drankenarrangement (uitgebreid) €12,50  €24,50 
Keuze uit onze gehele assortiment 

 
 

 Drankenarrangementen zijn vanaf 25 personen te reserveren. Uiteraard, kan er voor kleinere 
groepen ook een drankenarrangement worden samengesteld op aanvraag. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


