
 

 

EVENEMENTEN HORECA  
 
eXito heeft de mogelijkheid om tijdens uw evenement alle horeca te verzorgen. Hieronder treft u een tal 
van mogelijkheden aan.  

 
eXito zal doorgaans uw gasten ontvangen in onze sfeervolle evenementenzaal, voorzien van een terras 
en gezellige bar. Als het weer het toelaat kunnen wij de lunch op ons evenementen terrein serveren. 
Hiervoor hebben wij een houten overkapping gemaakt, zodat u in de sfeer van het outdoor-programma 
blijft. In deze brochure treft u de meest gangbare horeca voorstellen aan. Indien u andere wensen heeft 
dan vernemen wij deze graag.  
Wij maken dan voor u bijeenkomst, een offerte op maat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ontvangst - Lunch 
 

 Ontvangst van uw gasten met koffie en thee   €    1,75 p.p. 
Onbeperkt Koffie en Thee bij binnenkomst 

 
 
 

 Outdoor Lunch in de Bossen     €    8,50 p.p. 
 

Twee belegde broodjes 
Krentenbol 

** 
Fruit 

** 
Koffie en Thee 

Melk 
 
 

 Luxe Outdoor Lunch in de Bossen    €   11,00 p.p. 
 

Soep van de Dag 
** 

Twee belegde broodjes 
Krentenbol 

** 
Fruit 

** 
Koffie en Thee 

Melk 
Jus d ‘orange 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 Lunchpakket       €   11,50 p.p. 
 

Twee belegde broodjes 
Krentenbol 

** 
Stuk Fruit 

** 
Pakje Jus d ‘orange 

** 
Candybar 

** 
Gevulde Koek 

 

 
 

 Luxe Bourgondische Lunchbuffet    €  15,95 p.p. 
 

Goed gevuld huisgemaakte soep 
** 

Wit- en Bruine vloerbroden 
Witte Bol 

Krentenbrood 
Deelbroden 

** 
Diverse Kaas soorten 

Luxe Vleeswaren 
** 

Diverse Zoetwaar 
** 

Fruit 
** 

Huzarensalade 
** 

Warme Snack 
** 

Jus d’orange 
Melk en Karnemelk 

Koffie en Thee 
  



 

 

Barbecuebuffetten 
 
Afhankelijk van de beschikbaarheid en de bezetting hebben wij in onze 
evenementenzaal of op onze buitenplaats het barbecuebuffet gereed staan. De 
gasten kunnen van de gasbarbecue(-s) op het terras of op de buitenplaats 
gebruik maken. Beide locaties zijn ingericht met picknicktafels en een 
overkapping zodat een ieder droog zijn/haar eten kan bereiden. Voor uw 
gezelschap zal (afhankelijk van welke barbecue u kiest) er een mix van 6, 8 of 
9 soorten vlees klaar staan van onze ambachtelijke slagerij waarbij eenieder 
naar zijn of haar smaak 5 stuks vlees kan uitkiezen. 
 
Let op: voor alle (barbecue-) buffetten geldt een minimale deelname van 
20 personen. 
 

 Barbecue I       .  
 

Gemarineerd speklapje 
Kipsate 

Juniorspies 
Varkenssatestokje 
Barbecueworstje 

Barbecuehamburger 
(Uitgaande van 5 stuks vlees per persoon) 

** 
Rundvleessalade 
Aardappelsalade 

** 
Huisgemaakte rauwkostsalades 

** 
Diverse sauzen 

** 
Friet & Stokbrood met huisgemaakte kruidenboter 

 
Prijs per persoon        €   20,00 
Prijs per persoon, met  2 uur uitkoop dranken (binnenlands assortiment)  €   32,50 
 
 

 Barbecue II        
Gemarineerde karbonade 

Shaslick 
Gemarineerde kipfilet 

Hawaispies 
Varkenssatéstokje 

Runderspies 
Beierse braadworst 

Voorgegaarde Sparerib 
(Uitgaande van 5 stuks vlees per persoon) 

** 
Rundvleessalade 
Aardappelsalade 

** 
Huisgemaakte rauwkostsalades 

** 
Diverse sauzen 

** 
Friet & stokbrood met huisgemaakte Kruidenboter 

Prijs per persoon        €   22,50 
Prijs per persoon, met  2 uur uitkoop dranken (binnenlands assortiment)  €   35,00 

 
 
 
 



 

 

 
 

 Bourgondisch Barbecuefeest         . 
 

Joystick 
Lamskotelet 

Beierse braadworst 
Gemarineerde karbonade 

Voorgegaarde Sparerib 
Runderspies 
Kalfsspies 
Mixed Grill 

Gemarineerd kipfilet 
(Uitgaande van 5 stuks vlees per persoon) 

 
** 

Rundvleessalade 
Aardappelsalade 

** 
Huisgemaakte rauwkostsalades 

** 
Diverse sauzen 

** 
Friet & stokbrood met huisgemaakte kruidenboter 

 
Prijs per persoon        €   25,00 
Prijs per persoon, met  2 uur uitkoop dranken (binnenlands assortiment)  €   37,50 

 
 

 Vis – kip – Kalkoen – Rund barbecue      
 

Kalkoenshaslick 
Lamskotelet 

Visspies 
Scampispies 
Hawaiispies 
Runderspies 
Kalfsspies 

Kalf/rund/kipspies 
Gemarineerde kipfilet 

(Uitgaande van 5 stuks vlees per persoon) 
** 

Rundvleessalade 
Aardappelsalade 

** 
Huisgemaakte rauwkostsalades 

** 
Mayonaise en Zigeunersaus 

Satésaus 
** 

Friet & stokbrood met huisgemaakte kruidenboter 
 

 
Prijs per persoon        €   25,00 
Prijs per persoon, met  2 uur uitkoop dranken (binnenlands assortiment)  €   37,50 

 
  



 

 

Outdoor Cooking 
 
U wordt ontvangen bij de eXito buitenplaats of in de evenementzaal alwaar het 
Outdoor Cooking gaat beginnen. We maken gebruik van diverse buitenkook 
mogelijkheden, onder andere onze Oklahoma Joe Super Smoker, onze Finse 
Vuurplaats en zo nodig ter aanvulling gas-/houtskoolbarbecues. Aan de hand 
van de groepsgrootte wordt door eXito bekeken van welke mogelijkheden en 
welke locatie gebruik wordt gemaakt. 
Onze horecamedewerkers hebben onderstaand menu al voor uw groep 
voorbereid en samen met de groep zullen zij het menu presenteren. 
 
(*) de buitenplaats is half overdekt en biedt plaats aan ca. 80 personen, bij 
mindere buitentemperaturen kan er een uitwijk naar binnen worden gemaakt. 
 
Laat u verrassen en sluit u evenement op originele wijze af! 
Let op: voor alle (outdoor cooking) buffetten geldt een minimale 
deelname van 20 personen. 
 
 

 Outdoor Cooking menu I 
Stokbrood met huisgemaakte kruidenboter 
Goed gevulde huisgemaakte groentesoep 

** 
Worst zoals u nog nooit geproefd heeft! 

Volgens eigen recept gemarineerde spareribs 
Malse hele kippen bereidt met bier 

** 
Gekruide Aardappelpartjes, gebakken met spek en ui 

Rundvleessalade 
Aardappelsalade 

** 
Huisgemaakte rauwkostsalades 

** 
Diverse Sauzen 

 
  
Prijs per persoon        €   20,00 
Prijs per persoon, met  2 uur uitkoop dranken (binnenlands assortiment)  €   32,50  
 

   Outdoor Cooking Menu II  
 

Stokbrood met huisgemaakte kruidenboter 
Goed gevulde huisgemaakte groentesoep 

** 
Beenham a la Fred Flinstone 

Volgens eigen recept gemarineerde spareribs 
Hele Runderlende puur natuur 

Zalm op natuurlijke wijze gerookt 
** 

Gekruide Aardappelpartjes,  gebakken met spek en ui 
Rundvleessalade 
Aardappelsalade 

** 
Huisgemaakte rauwkostsalades 

** 
Diverse Sauzen 

 
Prijs per persoon        €   24,50 
Prijs per persoon, met  2 uur uitkoop dranken (binnenlands assortiment)  €   37,00  

 
 
    



 

 

Outdoor Cooking de Luxe Menu III  
 

Deelbrood met knoflooksaus  en tapenade 
Goed gevulde huisgemaakte groentesoep 

** 
Hele Runderlende puur natuur 

SupermalseVarkensrib met been 
Gerookte Beenham 

** 
Hele zalmlende met olie gerookt 

Deelbrood met Gamba’s al ajillo (Gamba’s in knoflookolie) 
** 

Gekruide Aardappelpartjel,  gebakken met spek en ui 
Rundvleessalade 
Aardappelsalade 

** 
Huisgemaakte rauwkostsalades 

** 
Mayonaise  en Zigeunersaus 

Satésaus 
** 

Gebakken banaan met rum, basterdsuiker en slagroom 
Ananas met honing 

 
Prijs per persoon        €   29,50 
Prijs per persoon, met  2 uur uitkoop dranken (binnenlands assortiment)  €   44,50  



 

 

Koud- & Warmbuffet       
 

Koud: 
Rijkelijk opgemaakte rundvleessalade 

Vissalade uit Urk opgemaakt met gerookte zalm, makreel, garnalen en haring ● 
Hollandse aardappelsalade met bieslook ● 

** 
Diverse huisgemaakte rauwkostsalades ● 

** 
Stokbrood met knoflooksaus ● 

** 
Diverse sauzen ● 

 
Warm: 

Kipsaté  in Satésaus 
Oma’s gehaktballetjes in Zoetzure Saus 

** 
Verse frites ● 

Pommes duchesse ● 
 
 

Buffet is uit te breiden met: 
 

Diverse luxe slasoorten met zomerdressing 
** 

Beenham met Honingmosterdsaus uit de Smoker 
Gemarineerde gerookte zalm uit de Smoker ● 

 
Meerprijs uitbreiding € 4,50 p.p. 

 
● = (vegetarisch en/of vis gerechten) 

 
Prijs per persoon        €   19,50 
Prijs per persoon, met  2 uur uitkoop dranken (binnenlands assortiment)  €   32,00  
 

Luxe Dessertbuffet        
 
 

Diverse Bavaroise 
** 

Diverse soorten ijs 
** 

IJstaarten 
** 

Warme Kersensaus 
** 

Verse vruchten van het Seizoen 
** 

Slagroom en Chocolade en Aardbeiensaus 
 
Prijs per persoon        €  7,50 
 
 

IJsbuffet         . 

Diverse soorten ijs 
** 

Warme Kersensaus 
** 

Slagroom en Chocolade- en Aardbeiensaus 
 

 

Prijs per persoon        € 6,00  



 

 

  
Overige suggesties 
 
WARME DRANKEN 
 
 

 Koffie    per kop    €   1,75 
 

 Thee   per kop    €   1,75 
 

 Koffie per kan   ca. 14 kopjes   € 18,00 
 

 Thee per kan   ca. 10 kopjes   € 12,50 
 

 
BROODJES 
 

 Bolletje belegd (ham/kaas) / krentenbol  €   2,25 
  

 Bolletje gezond     €   3,25 
 

 Hard broodje belegd     €   3,25 
 

 Hard broodje gezond     €   3,75 
 

 Luxe harde broodjes belegd, vanaf   €   4,00 
 
 
OVERIGE 
 

 Soep van de dag     €   2,50 
  

 Gebak       €   2,50 
 

 Krentenwegge          €   1,50 
 

 Cake       €   0,70 
 
 
BITTERGARNITUUR 
 

 Bitterganituur standaard koud 
 Per hapje (blokjes kaas, worst enz.)   €   0,50 

 Bitterganituur standaard warm 
 Per hapje (diverse warme gefrituurde hapjes)  €   0,50 

 Bitterganituur luxe hapjes 
 Per hapje (gevuld eitje, stokbroodje diverse vis, enz.) €   1,50 
  

U geeft het aantal per persoon aan. 
  



 

 

EVENEMENTEN HORECA  
Dranken tijdens uw verblijf 
 
Dranken Uitkoop 
 
In onze evenementenzaal is een gezellige bar en hier kunt u met uw gasten onbeperkt gebruikmaken 
van het binnenlands assortiment dranken.   
 

 2 uur uitkoop dranken incl. koffie en thee     €   12,50 
 

 3 uur uitkoop dranken incl. koffie en thee    €   15,00 
 

 
Consumptiemunten 
 
In de evenementenzaal kunt u drankjes aan de bar afhalen. U geeft aan hoeveel munten per persoon u 
wilt afnemen. Tevens kunt u bij deze optie ook kiezen voor het buitenlands assortiment dranken. Houdt 
u er dan wel rekening mee dat voor de sterkte dranken er meerdere munten worden gevraagd.  
  

 Per munt         €     2,00 
 
 U geeft het aantal per persoon aan. 
 
Stel uw eigen horeca samen 
 
eXito kan desgewenst complete avond voor u verzorgen, dit ten behoeve van de afsluiting van een 
gezellige dag buiten. U kunt uw wensen bij eXito aangeven, hieronder treft u twee mogelijke 
voorbeelden aan: 
 
Voorbeeld 1: 
 

 Barbecue I / Outdoor Cooking Menu I     €   20,00 

 2 uur uitkoop dranken incl. koffie en thee     €   12,50 
---------- 

Totale horeca prijs per persoon     €   32,50 
 

Voorbeeld 2: 
 

 Barbecue II        €   22,50 

 IJsbuffet        €     6,00 

 2 uur uitkoop dranken incl. koffie en thee     €   12,50 
---------- 

Totale horeca prijs per persoon     €   41,00 

 
 
 
 
 
 
 
 


