
Culinair keuzemenu
 voor feesten, bedrijfsuitjes en borrels

Waar heb je zin in?
Een royale lunchtafel, zonnige BBQ, Italiaans 

pastabuffet of heerlijke hapjes bij de borrel. 

Het kan allemaal bij De Midget. We zijn er 

voor kleine en grote groepen met luie of 

actieve wensen en lekkere trek. In onze kleine 

‘oase’ aan ‘t IJsselmeer maken we je feest, 

verjaardag, receptie, borrel, bedrijfsuitje of 

kinderpartijtje graag tot een succes.



Midget’s culinaire keuzemenu
Ter inspiratie vind je in deze folder een overzicht van onze culinaire 

mogelijkheden. Alle denkbare combinaties zijn daarbij mogelijk. 

En heb je een extra wens, idee of voorkeur? Prima, we bereiden, 

organiseren of regelen het graag voor je. 

Lunchtafel - vanaf 15 personen - € 13,50

• De lunch begint met een kop huisgemaakte soep naar keuze. 
•  Verschillende soorten brood en broodjes. Als beleg is er oude en jonge kaas, verschillende 

vleeswaren en zoetwaren en een heerlijke kroket. 
• Koffi e, thee en melk staan op tafel.
• Extra op de lunchtafel: zalm-, huzaren- of fruitsalade (€ 2,-) of gerookte zalm (€ 2,50).

Brunch de luxe - vanaf 15 personen - € 20,50

• De brunch begint met een kop huisgemaakte soep naar keuze. 
•  Verschillende soorten brood en broodjes. Als beleg zijn er verschillende vleeswaren, 

kaassoorten en zoetwaren.
• Zalm-, huzaren-, kip- en fruitsalade.
• Parmaham met meloen.
• Stokbrood met kruidenboter.
• Koffi e, thee, melk en verschillende vruchtensappen staan op tafel.

Borrelhapjes - € 5,50

• 3 x warm hapje: mini-loempia, bitterballen, kaassouffl e, kipnugget.
• 2 x koud hapje: kaasblokjes, plakjes worst, gevulde eieren, toast met brie.
• Chips en nootjes staan op de tafels.

Borrelhapjes de luxe - € 7,50

•  3 x warm hapje: mini-loempia, bitterballen, kaasstengel, vlammetje, 
kaassouffl e, kipnugget.

•  2 x koud hapje: baguette met zalm, krabsalade, tomaatjes 
gevuld met garnalen, gevulde eieren, crostini’s.

• Chips en nootjes staan op de tafels.



Kinderfeestje - minimaal 5 kinderen - € 10,-

• Limonade en een zakje chips bij binnenkomst.
• Midgetgolfen en vrij toegang tot de speeltuin.
• Afsluiten met patat, saus, snack naar keuze en limonade.
• Waterijsje toe.

BBQ - vanaf 20 personen - € 21,50

•  Huisgemaakte hamburger van 100% rundvlees, beefl apje, grillsteak, gemarineerde kipsaté 
en gekruide kipdrumstick. 

• Italiaanse pastasalade en huzarensalade.
• Frites met mayonaise.
• Stokbrood met kruidenboter.
• Frisse seizoensalade met huisgemaakte dressing.
• Extra visspies of shaslick: € 2,50.

Drankarrangement - vanaf 50 personen

Een vaste prijs voor de drankjes (bier van de tap, fris en wijn) geeft duidelijkheid voor jezelf en je 
gasten. Je hoeft de barrekening niet meer in de gaten te houden en je kunt zorgeloos genieten 
van de borrel, het feest of etentje.
• Het  1e uur € 8,-
• Het 2e uur € 6,-
• Het 3e uur en alle uren daarna € 5,-

Compleet partyarrangement - vanaf 50 personen - € 32,50

Alle gasten krijgen bij binnenkomst een welkomstdrankje. Daarna wordt 3 keer een warm hapje en 
2 keer een luxe koud hapje geserveerd. Zoutjes en nootjes staan op tafel en iedereen kan 
onbeperkt drinken (bier van de tap, fris en wijn). Ter afsluiting een kopje koffi e met een broodje 
ham of kaas. Partytijd is 4 uur. 

Activiteiten - prijsopgave op verzoek

• Surfen
• Live muziek, salsa-workshops, DJ, acts & meer
• Midgetgolf
• Volleyballen aan het IJsselmeer
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Buffetten - vanaf 20 personen

Buffet I - € 22,50

• 2 huisgemaakte soepen
•  Beef Stroganoff en Kipfi let Provençal

met een groenten-kaas-roomsaus 
•  Rijst, gegratineerde aardappels en

patat frites
• Seizoensalade en huzarensalade
• Gemengde groenten
• Stokbrood en kruidenboter

Buffet II - € 26,50

• 2 huisgemaakte soepen
•  Tournedos met pepersaus, varkenshaas 

met champignon-roomsaus en zalmfi let van 
de grill met ravigotesaus

•  Rijst, gegratineerde aardappels en
patat frites

• Seizoensalade en huzarensalade
• Gemengde groenten
• Stokbrood en kruidenboter

Giuseppe’s pastabuffet - € 16,50

Italiaans pastabuffet met 4 heerlijke, 
huisgemaakte pastagerechten, gemengde 
salade, stokbrood en kruidenboter. 
Pastagerechten: Lasagne Bolognese,
Lasagne Vegetariano, Penne Pesto en
Tortellini of Ravioli.

Huisgemaakte toetjes - € 3,-

• Tiramisu
• Panna cotta (Italiaans roomdessert)
•  Crema Catalana (Spaanse klassieker

van custard)
• Kaasplankje

Liever geen soep?

Dan kun je die vervangen voor:
• Zalmcarpaccio  € 3,-
• Rundercarpaccio € 3,-
•  Vitello Tonnato

(dungesneden kalfsvlees) € 3,50
• Gevulde champignons € 3,-

Extra’s voor alle buffetten

• Zalm-, aardappel- of pastasalade € 2,50
•  Vissalade (zalm, gerookte zalm,

paling en forel) € 5,50
•  Luxe vleessalade (beenham,

fricandeau en rosbief) € 5,50
• Fruitsalade € 2,50
• Gegrilde zalm € 3,50
• Kalfsmedaillon € 3,50
• Kipsaté met satésaus € 2,50
• Kipdrumsticks € 2,-

Surfside De Midget - prijsopgave op verzoek

Aan de andere kant van de dijk ligt één van de mooiste surfplekken van Nederland. Het water is 
er ondiep (tot aan je middel) tot 500 meter uit de kust. Je kunt bij ons terecht voor lessen en 
materiaalhuur. We zijn er voor beginners en gevorderden van 8 tot ongeveer 80 jaar. Kortom, voor 
iedereen die sportief wil genieten op het IJsselmeer!


