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18,50

Buffet Sticky Fingers

............................

3 x warme groente

Beenham

Sate, Spare ribs, Gehaktballetjes

3 x warme aardappels

Kipschnitzeltjes

4 x huisgemaakte salades

en Hotwings,
4 x salades, Turks brood, Wedges en Patat,

3 x sauzen

Sauzen.

Stokbrood

Stamppotbuffet

........................................................

Buffet no. 2

.................................................................

23,50

Als buffet no. 1 met extra Zalm
Kabeljauw
Pangasiusfilet

Buffet no. 3

.................................................................

Als buffet no. 1 met extra Varkenshaas in
Champignonroomsaus

Buffet no. 4

.................................................................

30,00

Als buffet no. 1 + 2 + 3 samen

Buffet no. 5

.................................................................

18,50

Boerenkool
Hutspot

Als buffet no. 3 met extra		
	Als voorgerecht een buffet
met vele soorten koud vlees
en vis met als hoogtepunt
lauwwarme gepocheerde
zalm

rill

it
s p e ci a lite

e

Naast de alom bekende huifkartocht met heks en
witte wieven kunt u ook bij ons terecht voor een
kinderfeestje “Anders dan anders”.
Bij aankomst pakt de jarige de cadeautjes uit terwijl
ze genieten van ranja met cake. Daarna gaan we op
weg met een (verwarmde) huifkar voor een tocht
van ± 1 uur met onderweg ranja en chips. Bij
terugkomst kunnen ze zich uitleven in de speelhoek,
de indoor skelterbaan en op de veilige trampoline.

Runder hachee
Grove worst
Speklappen
Ribbetjes
Casselerrib

BBQ no. 1

..............................................................

19,50

6 soorten vlees
35,00

G

Zuurkool

Rookworst

25,00

Lutke Hulscher

16,00

n

.................................................................

rij

Buffet no. 1

koekenboer
n
e
n
de
an

6 huisgemaakte salades, Stokbrood,
4 sauzen

BBQ no. 2

..............................................................

Als afsluiting genieten de kleine gasten van een
pannenkoek of patat met iets lekkers erbij en ranja,
waarna ze voldaan huiswaarts gaan.
Reserveren is mogelijk op elke woensdag, vanaf 10
kinderen à € 10,- per kind.

Onze huisplek “Lutke Hulscher” werd voor
het eerst genoemd in 1353 als, “Luttike
Hulsgore” oftewel “klein huis in moeras”, in
een boedelscheiding tussen Jan van Weleveld
en Jan van Ruinen, van de havezathe
Weleveld. Deze was ± 800 meter verderop,
richting Hertme, gelegen.

25,00

Als no. 1 met lendebiefstuk

BBQ no. 3

..............................................................

30,00

Als no. 1 met biefstuk van de haas

			

Onze buffetten zijn vanaf 12 personen en worden naar uw behoefte en waar nodig uitgebreid.

Contact
Hertmerweg 45A
7625 RH Zenderen
T 074-2671424
E info@lutkehulscher.nl
I www.lutkehulscher.nl

Inmiddels is de binnengracht hersteld
en is er een permanente expositie
“Middeleeuws Weleveld” die inzicht geeft
in de maatschappij rond 1300 d.m.v.
35 levensgrote figuren.
Een wandeling er naar toe is zeker
de moeite waard.

