
Middenweg 3, 

7775 CA Lutten 

Beheer / reservering: 

Mob. 0638660316 

Email: 

agendadorpshuislutten@gmail.com 

www.dorpshuislutten.nl 

rekeningnummer: 

NL16RABO0147768209 

 

 

Wat is er nu leuker om uw activiteit buitenshuis te houden. Ons Dorpshuis leent zich bij uitstek voor 

activiteiten tot max. 120 personen. Zaal Wilde Have is geschikt voor ruim 85 personen en zaal 

Bientien Over voor 35 personen. Beide zalen zijn sfeervol ingericht. Ook kan er natuurlijk gebruik 

worden gemaakt van het terras wanneer het weer het toelaat.  

Wij verzorgen de volledige avond ten behoeve van uw activiteit met bijvoorbeeld hapjes, een bbq of 

warm en koud buffet. De prijzen hiervoor zijn inclusief het gebruik van bestek, servies., vaatwas e.d.. 

Het kan ook zijn dat u de hapjes, bbq of buffet liever via een ander betrekt. Dat is ook geen probleem 

alleen betaald u dan een vergoeding voor het gebruik van bestek, servies, vaatwas e.d.( 

servicekosten). Het is niet toegestaan om bestek of serviesgoed buiten het dorpshuis om te regelen.  

 Het is verplicht de drank (koffie/thee en het overige drinken) van het dorpshuis af te nemen. 

Wanneer u hapjes, bbq of buffet via andere leveranciers wilt hebben of hebt u speciale wensen 

overleg dan met onze beheerder.  

Ook voor het dorpshuis gelden de door de overheid ingestelde maatregelen m.b.t. COVID-19. 

Wanneer u een ruimte huurt voor bijvoorbeeld een feestje of vergadering is de huurder 

verantwoordelijk voor een correcte naleving van de regels.  

 

Prijslijst 2023 

Zaalhuur 

Wilde have zaal €. 100,00 per dagdeel 

Bientien Over zaal €. 70,00    per dagdeel 

Bediening: per persoon per uur €. 12,50  

(minimaal 2 per activiteit in overleg met de beheerder) 

Servicekosten:  Gebak / hapjes €.   1,00 p.p. 

Diverse buffetten / BBQ €.   2,00 p.p. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Consumpties – Dranken 

Koffie/thee/chocolademelk (per kop) €. 1,25 per kop  

Bier €. 2,00 per fles 

Wijn €. 9,00 per fles 

Fris €. 8,00 per fles/pak 

Ranja €. 0,25 per glas 

Binnenlands & buitenlands gedistilleerd €. 2,00 per borrelglas 

Mixdrank €. 4,00 per glas 

 

Gebak en Hapjes 

Standaard hapjes   €. 0,65 per stuk 

Luxe hapjes  €. 1,00 per stuk 

Warme Hapjes  €. 0,65 per stuk 

Gebak   €. 2,25 per stuk 

Gebak (Klein)  €. 1,75 per stuk 

Koek/cake  €. 0,75 per plak. 

Nootjes op tafel  €. 0,50 p.p. 

Patat  €. 2,50 per portie 

Frikandel  €. 2,50 per stuk 

IJsbuffetje  €. 3,00 of €. 4,00 p.p. 

 

BBQ Buffet  ‘Wilde Have”  

vanaf €. 14,00 per persoon    €. 16,00 per persoon 

5 stuks vlees per persoon  

minimaal 5 verschillende soorten vlees  

inclusief: - Stokbrood met kruidenboter 

2 soorten salades - 2 soorten opgemaakte salade 

3 soorten saus - Snackballetjes in ketjapsaus 

Stokbrood - Spareribs in saus 

Kruidenboter  - Varkenshaas in champignonsaus 

 - Aardappeltjes met groentemengeling en magere  

    rookspekjes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Buffet  ‘Bientien Over” Buffet “De Luxe” 

€. 18,00 per persoon €. 20,00 per persoon 

 

- Stokbrood met kruidenboter - Stokbrood met kruidenboter  

- 2 soorten opgemaakte salade - Opgemaakte salade (rundvlees, scharrelei of zalm) 

- Gestoofd rundvlees - Gestoofd rundvlees 

- Varkenshaas in champignonsaus - Varkenshaas in champignonsaus 

- Gebraden kip in ‘t jasje - Gebraden kip in ‘t jasje 

- Procureurrollade in saus - Nasi (witte rijst met nasikruiden) 

- Aardappeltjes met groentemengeling - Aardappeltjes met groentemengeling 

   en magere rookspekjes    en magere rookspekjes 

 -  Haringschotel met uitjes (vanaf 15 personen 

    = kleine visschotel) 

 - Schaal ambachtelijke vleeswaren (gebraden  

    procureur, nagelhout of runderrookvlees en 

    hamspek 

 

Hapjesbuffet Stamppotbuffet 

€. 14,00 per persoon €. 14,00 per persoon 

 

- Stokbrood met kruidenboter Hutspot 

- Snackballetjes in ketjapsaus Zuurkool 

- Spareribs in saus Boerenkool 

- satéstokje in saus Rookworst 

- opgemaakte huzarensalade Spareribs 

- Kleine luxe visschotel (3 hapjes p.p.) Gehaktbal 

- Luxe hapjes (3 p.p.) Gestoofd rundvlees in jus 

 

 

 

Lunch: Vraag hiervoor naar de mogelijkheden bij de beheerder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aanvraag voor d.d. …-…-…… van ….. uur tot ….. uur 

 

 

 

 

 

 

Zaalhuur en bediening (exclusief kosten verplichte afname consumpties)  

 Wilde Have   €.  100,00 per dagdeel 

 Bientien Over  €.   70,00 per dagdeel 

 Servicekosten bij externe leverancier gebak / hapjes  €.     1,00 p.p. 

 Servicekosten bij externe leverancier bbq / buffet  €.     2,00 p.p. 

 ...... Bediening    €.    12,50 p.p/per uur 

 

Gebak en Hapjes 

 ...... Standaard hapjes   €. 0,65 per stuk 

 …… Luxe hapjes  €. 1,00 per stuk 

 …… Warme Hapjes  €. 0,65 per stuk 

 …… Gebak   €. 2,25 per stuk 

 …… Gebak (Klein)  €. 1,75 per stuk 

 …… Koek/cake  €. 0,75 per plak 

 …… Nootjes op tafel  €. 0,50 p.p. 

 …… IJsbuffetje  €. 3,00 of €. 4,00 p.p. 

Voor de kinderen: 

 …… Patat  €. 2,50 per portie 

 …… Frikandel / kipnuggets €. 2,50 per stuk/portie 

 

 

  Hapjesbuffet:   €. 14,00 p.p.  

 Buffet “Wilde Have” €.16,00 p.p. 

 Buffet “Bientien Over” € 18,00 p.p. 

 Buffet “De Luxe" € 20,00 p.p. 

 Stamppotbuffet € 14,00 p.p. 

 BBQ    vanaf €. 14,00 p.p. 

 

Aantal personen …… 

 

 

Naam:   ……………………………………………………………………………………………….. 

Adres:   ……………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………. 

Tel:        ……………………………………………………………… 

E-mail:  . .…………………………………………………………… 


