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Op al onze aanbiedingen zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te ‘s-
Gravenhage. Een exemplaar wordt u kosteloos ter hand gesteld. Eventuele prijswijzigingen onder voorbehoud 

 

 
 
 
 
 
 

Boerderijcafé De Hooijmaat  
Marius van Beeklaan 5 

6836 WD Arnhem 
 

welkom@dehooijmaat.nl 
www.dehooijmaat.nl 

tel: 026 – 7 029 029 
BTW nummer: 151383467B01  

KVK nummer: 54617839  
 
 
Buffet De Hooijmaat         € 23,75  

- Stokbrood met kruidenboter 
- Kip jambaya 
- Varkenshaas saté 
- Vispotje met witte wijnroomsaus 
- Wilde rijst 
- Aardappeltjes uit de oven 
- Pastasalade met tonijn 
- Gemengde salade 

 
Saté buffet          € 14,75  

- Varkenshaas saté 
- Kippendij saté 
- Diversen sauzen 
- Knapperig stokbrood 
- Atjar 
- Wilde rijst 

 
Tapas buffet          € 16,75 

- Caprese spiesjes 
- Pastasalade met tonijn rucola en olijven 
- Crostini pomedori 
- Gazpacho 
- Gemarineerde olijven en zongedroogde tomaatjes 
- Stokbrood met pesto en tapenade 
- Inktvisringen met chilisaus 
- Yakatori spiesjes 
- Puntzak dikke frieten 

 
BBQ arrangement 1         € 19,75  

- Gemarineerde karbonade 
- Rundvlees hamburger 
- Varkenssaté 
- BBQ worst 
- Drumstick 
- Groene salade 
- Pastasalade 
- 3 sauzen 
-  Stokbrood, kruidenboter 

Prijsoverzicht Buffetten 
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BBQ arrangement 2         € 24,25  
Voorstel 1, aangevuld met: 

- New Delhy Steak 
- Kipsaté XXL  
- Rundvleessalade 
- Griekse salade 
- Banaan en chocolade in alufolie 

 
High tea          € 19,25 

- bestaat uit diverse zoete en hartige lekkernijen 
- bij het zoete gedeelte onder andere huisgemaakte bonbons, puntjes boterkoek en brownie 
- bij het hartige gedeelte diverse sandwiches, kopje seizoenssoep en………. 

 
Lunch voor groepen 
 

- 12-uurtje         € 9,00 
 
Lunchbuffet:           € 13,50 

- Donkere en witte landbroden en witte harde broodjes 
- Huisgemaakte tomatensoep 
- Groene salade met eigen dressing 
- Hartig beleg in de vorm van kazen, vleeswaren, eiersalade en zoetwaren 
- Pastasalade met tonijn 
- Vers fruit 
- Snack (+ € 0,75) 

 
 
Bouw je burger-arrangement        € 11,50 
 
Hamburger (bio, rund van eigen erf) op Italiaanse bol geserveerd. 

- garnituren (augurk, sla, tomaat, uitjes, kaas, sauzen) 
- huisgemaakte dikke frieten. 
- Voor de kindjes, hotdog op hotdogbroodje (€ 6,75) 

 
 

In het seizoen! 
 
Stamppotten buffet         € 15,75  

- 3 verschillende stamppotten uit het seizoen 
- Diverse tafelzuren 

 
 
 


