
't Zand Brabants Gastvrij

CULINAIR GENIETEN

IETS TE VIEREN?

VERGADEREN IN STIJL

Binnen onze zalen heeft u keuze uit
verschillende culinaire mogelijkheden.
Hierbij kunt u denken aan een buffet,
barbecue, walking diner, streetfood
bites, verschillende soorten lunch of een
diner.

Een bruiloft, personeelsfeest,
vriendendag of verjaardag aan het
organiseren? Dan bent u bij ons aan
het juiste adres. Van een hapje en
drankje tot een activiteit of een volledig
arrangement. Alles is mogelijk.

Ons zalencentrum is ingericht voor
vergaderingen van 5 tot 400 personen.
Bij ons heeft u ook de mogelijkheid om
op niveau te vergaderen. De zalen zijn
fris en eigentijds en beschikken over
alle benodigdheden voor een geslaagde
vergadering. 
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Buffetten (warm en koud) 

Huzarensalade
Gevulde eieren 
Gevulde tomaten 
Asperges omwikkeld met grillham 
Hollandse nieuwe met een gesnipperd uitje 
Gerookte forel 
Pastasalade kip 
Frisse rauwkostsalade met zachte dressing 
Griekse salade 
 met o.a. fetakaas, komkommer en rode ui 
Stokbrood met kruidenboter 

. 

 

Huzarensalade
Pastasalade kip 
Pastasalade tonijn 
Rauwe ham met frisse meloen 
Hollandse nieuwe met een gesnipperd uitje 
Gerookte Noorse zalm 
Noorse garnalen 
Frisse rauwkostsalade met zachte dressing 
Griekse salade 
 met o.a. fetakaas, komkommer en rode ui 
Stokbrood met kruidenboter en tapenades 

 
 
 

Stokbrood met kruidenboter 
Frietjes 
Nasi 
Frisse rauwkostsalade met zachte dressing 
Griekse salade 
 met o.a. fetakaas, komkommer en rode ui 
En keuze* uit: 
Gehaktballetjes in zoetzure saus 
Malse kipsaté in satésaus 
Beenham met Cumberlandsaus 
Vispalet van zalm, kabeljauw en gamba’s met 
wittewijnsaus  
Ajam pangang 
Varkenshaas in romige champignonsaus 
Varkensrollade in stroganoff 
Lasagne bolognese 
Boeuf Bourguignon, stoofgerecht van rundvlees 
Kipfiletstukjes in kerriesaus 

Stokbrood, breekbrood met kruidenboter en        
tapenades 
Frietjes 
Nasi 
Aardappelgratin met kaas, room en knoflook  
Frisse rauwkostsalade met zachte dressing 
Griekse salade 
 met o.a. fetakaas, komkommer en rode ui 
Warme groentegarnituur 
En keuze* uit: 
Gehaktballetjes in zoetzure saus 
Malse kipsaté in satésaus 
Beenham met Cumberlandsaus 
Vispalet van zalm, kabeljauw en gamba’s met 
wittewijnsaus  
Ajam pangang 
Varkenshaas in romige champignonsaus 
Varkensrollade in stroganoff 
Lasagne bolognese 
Boeuf Bourguignon, stoofgerecht van rundvlees 
Kipfiletstukjes in kerriesaus  

 
Heeft u of één van uw gasten een allergie? Laat dit  
ons vooraf weten. Het is niet uitgesloten dat onze 
gerechten geen allergenen bevatten. 
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Uiteraard verzorgen we ook graag een gecombineerd koud- en warm buffet tijdens uw gelegenheid.  
De samenstellingen zijn zoals hiervoor genoemd, de combinatieprijzen als volgt: 
 
Buffet ‘de Baest’   (koud buffet basis en warm buffet basis)    
Buffet ‘de Kampina’  (koud buffet basis en warm buffet luxe)    
Buffet ‘de Mortelen’  (koud buffet luxe en warm buffet basis)   
Buffet ‘het Groene Woud’  (koud buffet luxe en warm buffet luxe)    
 
Alle prijzen voor onze buffetten zijn gebaseerd op gezelschappen vanaf 25 personen. 
Wilt u met een kleiner gezelschap gebruik maken van een (combinatie-) buffet, dan berekenen wij een toeslag 
van:                         

Garnalencocktail, salade carprese, kipkerriecocktail, carpaccio, salade geitenkaas, gravad lax of bruschetta 
serranoham en mango.           
 

Op onze locatie kunt u op meerdere manieren genieten van een lunch. Zo bieden wij verschillende 
lunch buffetten aan waarbij u zelf kunt variëren met warme en koude gerechten. Het brood dat wij 
serveren tijdens het lunchbuffet is afkomstig van bakkerij “De Reijsende Man” uit Oirschot.  

Diverse broodsoorten o.a. 
 volkoren- en witbrood, krentenbrood 
 broodjes: bruin en wit 
Beleg, waarbij o.a.: 
 belegen Goudse kaas 
 komijnekaas 
 gekookte ham 
 gegrild gehakt 
 kipfilet 
Zoetwaren als jam en hagelslag 
Koffie, thee, melk en jus d’orange 

Heerlijk vers afgebakken wit en bruin desembrood 
met diverse vleeswaren, kazen en salades: 
 Romige brie en jonge kaas 
 Beenham, gerookte ham en kalkoenfilet 
 Verse eiersalade van het Groene Woud Ei  
 Tomaat, komkommer en salade 
Twee soorten dressings 
Zoetwaren als jam en hagelslag 

Luxe belegde broodjes met een saladebouquet en 
gevarieerd beleg. 
 
Zachte broodjes wit/bruin  

(Aanbeveling 3 broodjes p.p.) 
 

 
Triangel broodjes wit/meergranen  

(Aanbeveling 2 broodjes p.p.) 
 

 
Triangel broodjes de luxe wit/meergranen  

(Aanbeveling 2 broodjes p.p.) 
 

 



 
 

 
 

 

Diverse luxe broodsoorten 
Kruidenboter en tapenade 

Ambachtelijke cocktails met kip en tonijn 
Gravad lax (gemarineerde gerookte zalm) 
Gekookte ham 
Coburger ham 
Fricandeau en katenspek  

Gemengde salade, met daarnaast dressing, walnoten, 
croutons, spekjes, rode ui, tomaat, komkommer, olijven, 
mozzarella en paprika.  

Twee soorten grootmoeders soep 
Pastei, rijkelijk gevuld met ragout 
Bourgondische beenham met bijpassende saus 
Roerei gevuld met tomaat, peterselie en 
 champignons 
Diverse luxe bitterballen 
Garnalen in knoflooksaus 
Maak uw eigen panini 

Friet met snack 

Boeren vanille- en stracciatella ijs, te combineren met 
warme kersen- of  
chocoladesaus 

Koffie en thee 
Melk 
Jus d’orange 

Warm vlees   
Soep van de dag
Soepbuffet met 
 stokbrood en kruidenboter  
Pasteitje met kippenragout
Rundvleeskroket
Brabants worstenbroodje
Hollandse salade met 
 komkommer en tomaat  
Assortiment handfruit
Aan tafel uitgeserveerd

Bent u met een kleiner gezelschap en wilt u liever aan 
tafel blijven zitten? Dan adviseren wij ons 12 uurtje 
bestaande uit: 
 
Twee sneeën desembrood 
Bourgondische rundvleeskroket 
Heerlijke eisalade uit eigen keuken 
Jonge Kaas / achterham 
Vers kopje soep van de chef 
 

Koffie 
Thee 
Jus d’orange 
Melk  

 
 

 



 
 

 
 

 

Biefstukje van Limousin rund 
Kipdijenspies in licht pikante marinade 
Pesto oesterspies 
Gekruide speklap 
Kipsaté 
Puurburger 
Gemarineerde kipfilet 
Griekse salade 
 met o.a. fetakaas, komkommer en rode ui 
Twee soorten rauwkostsalade 
Huzarensalade   
Pastasalade 
Diverse sausjes 
 mayonaise, knoflook-, zigeuner- en cocktailsaus 
Satésaus 
Verse fruitsalade 
Stokbrood met kruidenboter 
Frites

Biefstukje van Limousin rund 
Kipdijenspies in licht pikante marinade 
Pesto oesterspies 
Gekruide speklap 
Zalmfilet 
Pangasius met kruidenmarinade  
Gambaspies  
Griekse salade 
 met o.a. fetakaas, komkommer en rode ui 
Twee soorten rauwkostsalade 
Huzarensalade 
Pastasalade 
Diverse sausjes 
 mayonaise, knoflook-, zigeuner- en cocktailsaus 
Satésaus 
Verse fruitsalade 
Stokbrood met kruidenboter 
Frites 

  
Kipspiesje met courgette 
Gekruid speklapje 
Gamba’s met groene kruiden 
Gemarineerd varkenshaasspiesje 
Biefstukspiesje van Limousin rund 
Champignons met spek 
Malse kipkluifjes 
Mini Puurburger  
Kipfilet met gerookte spek 
Griekse salade 
 met o.a. fetakaas, komkommer en rode ui 
Twee soorten rauwkostsalade 
Huzarensalade 
Pastasalade 
Diverse sausjes 
 mayonaise, knoflook-, zigeuner- en cocktailsaus 
Satésaus 
Verse fruitsalade 
Stokbrood met kruidenboter 
Frites 

Hamburger 
Saté 
Kinderspies 
Frietjes 
Sausjes 
Stokbrood met kruidenboter 

  



 
 

 
 

 

In onze keuken werken we graag met seizoensgebonden producten. Het 3-gangen diner wordt ook per seizoen 
aangepast.  

U en uw gasten hoeven vooraf geen keuze te maken, zo kunt u op de dag zelf kiezen waar u op dat moment zin 
in heeft. Heeft u speciale wensen, dan horen wij het graag! Wij combineren ze dan met onze mogelijkheden.   

Het menu kleden wij altijd aan met heerlijke bijgerechten. Zo serveren we vooraf vers afgebakken brood met 
smeersels. Bij het hoofdgerecht worden er warme seizoengroente, frisse salade, warm aardappelgarnituur en 
verse frites geserveerd. 

Altijd keuze uit drie voorgerechten, drie hoofdgerechten en twee desserts 

 

Onbeperkt genieten van: 
Puntzak verse frietjes 
Vleeskroket 
Frikadel 
Bami 
Kipcorn 
Viandel 
Mayonaise 
Curry 

Uitgaande van 2 broodjes P.P. 

Pulled pork 
Angus burger 
Hotdog 

Wij serveren daarbij: uitjes, augurk, cheddar, 
barbecuesaus, curry en mayonaise. 

 

 
Onbeperkt genieten van 3 soorten ijs       

.  

IJscokar, bavarois , vers fruit en slagroom  
 

Diverse ijstaarten, spekkoek en minidessert  

 

 



 
 

 
 

 

Nootjes en zoutjes   
Olijven en Pomodori tomaat 

Mini worstenbroodje  
Bitterballen   
Gemengde snacks
Mini pizza    

 
Zongedroogde tomaatjes 
Olijven 
Kaasplateau met diverse Franse kazen 
o.a. Brie, Port Salut en roomkaas 
Chorizo worstjes 
Gehaktballetjes 
Rode pepertjes gevuld met roomkaas 
Tapenades 
Zes soorten salade, o.a. eier- kipkerrie en 
tonijnsalade 
Kruidenboter  
Stokbrood 

 

Luxe canapés met een saladegarnituur en rijkelijk 
belegd met o.a.: 
Gerookte zalm 
Gerookte paling 
Brie 
Roomkaas 
Krabsalade 
Eiersalade 

 
Prikker brie met Coburgerham 
Prikker gerookte zalm met komkommer 
Wrap met carpaccio  
Wrap met gerookte kip 

Mini garnalenkroket 
Mini kaassoufflé 
Mini loempia 
Diverse luxe bitterballen 
Geserveerd met bijpassende sausjes 

Streetfood is de trend van het moment! Door het 
serveren van kleine hapjes/gerechtjes creëert u 
een sfeer waarbij u uzelf op een foodplein waadt. 
Met streetfood bites kunt u uw gasten net iets 
extra’s aanbieden. U heeft keuze uit: 

Broodje pulled pork 
Wrap gerookte kip 
Kipsaté met stokbrood 
Wrap gerookte zalm 
Gambaspiesjes 
Krokante garnaal 
Handgemaakte Vietnamese loempia 
Kipcocktail 
Spiesje van Serranoham en meloen 
Bruschetta geitenkaas en honing 
Wrap carpaccio 
Toscaanse gehaktballetjes 
Spareribje 
Stoofvleespotje met stokbrood 
Mini angus burger 

Per item   

*Kiest u 4 verschillende hapjes gedurende de avond, dan 
betaalt u slechts 

Een avondvullende plank. Wij adviseren één plank 
per 4 – 5 personen: 

Assorti van Olijven 
Bourgondische gehaktballetjes  
Kaasblokjes, zowel belegen als oud 
Assortiment Cervelaat worst 
Wraps (carpaccio en kip) 
Groentedippers met Heksenkaas  
 

 



 
 

 
 

 

Slagroomsoesjes      
Friandises       
Petit patisserie      
Cake        
Mini appelflap      
Mini kersenflap      
Appelgebak met slagroom     
Gesorteerd gebak     
Taarten- en vlaaienbuffet     
Opdruk fototaart (12st.)    
Bruidstaart      
Bonbon zonder tekst      
Bonbons met persoonlijke  tekst    
 (minimaal 100 stuks) 
Opdruk petit patisserie     

Koffie of thee      
Bier    per liter   
Frisdrank   per liter   
Huiswijn    per liter   
Port, Sherry of Vermouth     
Speciale bieren   per fles    
Alcoholvrij bier   per fles   
Binnenlands gedistilleerd     
Buitenlands gedistilleerd      
Franse cognac      
Mixdranken/Likeur puur     
Vruchtenwijn/Cider/Hugo     
Prosecco      
Champagne      

  3 uur   
    4 uur   
    5 uur   
    5.5 uur    
    6 uur   
    7 uur   
 
Receptie:   1,5 uur   

Onder drank garantie vallen de gangbare dranken: koffie, thee, fris, verschillende bieren (pils, Weizen, , 
Rosébier, Liefmans en alcoholvrij) en diverse wijnen (rood, rosé, droog, zoet en Hugo).    
 
Binnen de drank garantie  vallen de eerder genoemde dranken, maar ook: speciaal bieren, mixdranken, 
likeuren en binnen-/buitenlands gedestilleerd.   



'T ZAND

't Zand Brabants Gastvrij

Bestseweg 52
5688 NP Oirschot
0499 - 57 18 17
www.zand-oirschot.nl

Heeft u vragen? 
Twijfel dan niet om contact met ons op te nemen!


