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Feesten in Dommelzicht       2023 
 
Dommelzicht biedt de mogelijkheid tot de complete organisatie van feesten, 
bruiloften en partijen. In overleg kan alles geregeld worden. De zaal biedt plek aan 
maximaal 150 gasten en in het café is plek voor maximaal 75 gasten. Bij de zaal en 
het café zijn twee grote terrassen beschikbaar. 
 
Tijdens uw feest zijn er drie mogelijkheden voor het afrekenen van consumpties: 
 
Optie 1: Consumpties worden geturfd 
Tijdens uw feest worden de daadwerkelijk gedronken consumpties bijgehouden. U 
betaalt deze consumpties met aftrek van bijbehorende korting afhankelijk van het 
aantal gasten op uw feest. 
 
>25 gasten = 5% korting op de normale consumptieprijzen. 
 >75 gasten = 10% korting op de normale consumptieprijzen. 
 
Optie 2: Drankafkoop 
Tijdens uw feest kunnen uw gasten onbeperkt koffie,thee, bier, wijn en fris drinken. U 
betaalt hiervoor een vast bedrag per persoon. Voor mixen en speciaal bieren betaalt 
u een bijtelling per stuk.  
 
Optie 3: Drankafkoop compleet 
Tijdens uw feest kunnen uw gasten alles onbeperkt drinken. U betaalt hiervoor een 
vast bedrag per persoon.   
 
 
Er zijn een aantal mogelijkheden om bij uw feest naast een drankje ook een hapje te 
serveren. Hieronder volgen een aantal veel voorkomende voorbeelden. 
 
 

Welkomstarrangementen Prijs per 
persoon 

Koffie/thee incl. bijschenken € 5,00 

Koffie/thee incl. bijschenken & cake op tafel € 5,50* 

Koffie/thee incl. bijschenken & soesjes op tafel € 5,75* 

Koffie/thee incl. bijschenken & verschillende zoetigheden op 
tafel (luxe koekjes,bonbon’s, etc.) 

€ 6,50* 

Koffie/thee incl. bijschenken & petit fours € 7,00* 

Koffie/thee incl. bijschenken & minigebakjes € 7,50* 

Koffie/thee incl. bijschenken & gebak € 8,25* 

Champagne (Cava Brut) / Prosecco € 4,00 

Kir Royale (gezoete champagne in champagneglas met suikerrandje) € 4,50 

 
* Kiest u voor drankafkoop dan zijn de kosten per soort € 4,00 lager.  
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Hapjes Prijs per 
persoon 

Gemengde bittergarnituur, per ronde 
5 rondes - avondvullend 

€ 0,80 
€ 3,75 

Bitterballen en mini frikandellen, per ronde 
5 rondes - avondvullend 

€ 0,70 
€ 3,50 

Koude hapjes (toastjes ed) 
Minimale afname van 100 stuks in totaal 

€ 1,50 

Worst/kaas plankje 
(oude en jonge kaas, cervelaat, leverworst, komkommer, tomaat en olijven met dipsausjes) 

€ 3,95 

Tapashapjes                                                                     vanaf 
Minimale afname van 30 stuks per soort 

€ 1,50 
 

 

Tapas van € 1,50 Tapas van € 2,50 Tapas van € 3,25 

Gevuld eitje Mini tomatencrêmesoep Mini carpaccio 

Miniloempia Gehaktballetjes in satésaus Fruitcocktailtje 

Calamares Mini kipkerriecocktail Haring met uitjes 

Mini garnalenloempia Mini garnalencocktail Gerookte zalm op zalmsalade 

Stukje quiche Stukje zalmwrap Rolletje van parmaham met roomkaas 

Asperge in hamrolletje Pittig gekruid kippenvleugeltje Scampi op Noordzeesalade 

Stickje met olijf, tomaatje en 
mozzarella 

Mini pizza Stukje carpacciowrap 

Stickje met jonge kaas en druif/ananas Bolletje roomijs in verse jus d’orange  

 

Kleine gerechten Prijs per 
persoon 

Worstenbroodje € 3,00 

Enkel belegd zacht broodje 
(Ham, kaas, snijworst en rookvlees) 

€ 2,75 

Dubbel belegd zacht broodje (drie halve broodjes per persoon) 

(Ham, kaas, snijworst en rookvlees) 

€ 4,75 

Groentesoep (incl. stokbrood met kruidenboter & tapenade) € 5,95 

Tomatensoep (incl. stokbrood met kruidenboter & tapenade) € 5,95 

Broodje gebakken ei € 3,25 

Broodje frikandel/kroket met saus € 3,00 

Stokbrood met kipsaté € 4,95 

Broodje hamburger € 3,75 

Pistoletje shoarma met knoflooksaus € 5,95 

Broodje Pulled Pork € 6,95 

Puntzak friet met mayonaise € 2,50 
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Buffetten/Maaltijden Prijs per 
persoon 

Brunch/Lunch ‘Dommelzicht’ (inclusief lunchdranken) € 18,95 

Brunch/Lunch ‘Dommelzicht de Luxe’ (inclusief lunchdranken) € 23,95 

Saté buffet (inclusief stokbrood, friet en salade) €13,95 

Broodjes hamburger & saté buffet (inclusief stokbrood, friet en 

salade) 

€ 15,95 

Stamppot buffet € 19,95 

Tapas-diner (7 minigangen) € 23,95 

Tapas-diner de Luxe (7 minigangen) € 26,95 

Barbecue ‘Dommelzicht’(4 stuks vlees per persoon) 
(kipfilet, hamburger, entrecôte, varkenshaasspsies, spareribs en scampi’s) 

€ 25,95 

Koud/warm buffet ‘Dommelzicht’ € 19,95 

Koud/warm buffet ‘Dommelzicht uitgebreid’ € 24,95 

Koud/warm buffet ‘Dommelzicht de luxe’ € 31,95 

Italiaans buffet € 22,95 

Chinees buffet (zonder soep) € 23,95 

Chinees buffet met Chinese tomatensoep € 26,95 

Dessert buffet 
(Bavarois, roomijs, viënetta-ijs, chocolademousse en vers fruit) 

€ 7,95 

 
 

Beschrijvingen van de buffetten 
 
Brunch/Lunch Dommelzicht 
De lunch bij Dommelzicht start met een heerlijk groentesoepje. Hierna volgen een 
ciabatta met gerookte zalm, broodje gezond en een worstenbroodje.. Lunchdranken 
(melk, jus d’orange en appelsap) zijn tijdens de lunch inbegrepen. 
 
Brunch/Lunch Dommelzicht de Luxe 
Ook deze lunch start met een soepje, namelijk groente- of tomatensoep. Daarna gaat 
u verder met een ciabatta zalm, een volkorenbroodje brie/gezond en een broodje 
saté. U sluit af met een vers stuk fruit en een kopje koffie of thee. Lunchdranken 
(melk, jus d’orange en appelsap) zijn tijdens de lunch inbegrepen.  
 
Saté buffet 
Een heerlijk eenvoudig buffet als afsluiter van een geslaagd feest. Maar ook na een 
sportieve middag gaat een snelle hap er wel in. Het wordt geserveerd met stokbrood, 
friet, rauwkost en diverse sauzen. 
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Broodjes hamburger & saté buffet 
Dezelfde eenvoudige afsluiter als het saté buffet, alleen heeft uw gast hier ook de 
keus voor een broodje hamburger. 
 
Stamppot buffet 
Een echte Hollandse maaltijd! Wie lust er nu geen stamppot? Het buffet bestaat uit 
drie soorten stamppot, hachee, spek, rookworst en appelmoes. 
 
Tapas-diner 
Een hele middag of avond verwend worden met heerlijke kleine hapjes. Dat is het 
tapas-diner. De basis voor het tapas-diner zijn onze eigen heerlijke tapas, maar dan 
aangevuld tot een volledige maaltijd. Het bestaat uit de volgende minigangen: 
  

Mini tomatencrème soep 

*** 

Gevuld ei 
Mini garnalencocktail 

Zalmwrapje 

*** 

Gehaktballetjes in satésaus 

*** 

Mini kiploempia’s 
Garnalenloempia’s 

Calamares 

*** 

Mini pizza 

*** 

Kippenvleugeltjes met friet 

*** 

Bolletje roomijs met jus d’orange 

 
Tapas-diner de Luxe 
Het principes is hetzelfde als het standaard tapas-diner, maar nu zijn de hapjes nog 
lekkerder! Het luxe tapas-diner bestaat uit de volgende minigangen: 
  

Mini tomatencrème soep 

*** 

Mini carpaccio 

*** 

Vistrio  

*** 

Mini loempia 

*** 

Scampispiesje 

*** 

Kipsaté 

*** 

Bolletje roomijs met vers fruit 
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Barbecue Dommelzicht 
De barbecue wordt geserveerd met huzarensalade, drie verse salades, vers fruit, 
stokbrood met kruidenboter en tapenade en diverse sauzen. Er zijn zes soorten 
vlees/vis: 

- Varkenshaasspies 
- Hamburger 
- Gemarineerde kipfilet 
- Gemarineerde entrecote 
- Sparerib 
- Scampiespiezen 

De hoeveelheid vlees is gebaseerd op 4 stuks per persoon. Het vlees wordt door ons 
deskundig voor u gebakken. Op verzoek kunt u dit ook zelf doen.  
 
 
Koud/warm buffet ‘Dommelzicht’ 
Dit buffet is een heerlijk buffet zonder al te veel luxe. Uw gasten zullen genieten en 
het zal zeker hun honger stillen. Het buffet bestaat uit: 

- Stokbrood met kruidenboter en tapenade 
- Huzarensalade 
- Griekse salade 
- Slamix 
- Gehaktballetjes in satésaus 
- Ham in champignonsaus 
- Aardappelgratîn 

 
 
Koud/warm buffet ‘Dommelzicht uitgebreid’ 
Dit buffet geeft uw gasten wat meer keuzemogelijkheden dan het standaard buffet. 
Zo zijn er ook visgerechten, kippenvleugeltjes en vers fruit aan toegevoegd. Het 
bestaat uit de volgende gerechten: 

- Stokbrood met kruidenboter en tapenade 
- Huzarensalade 
- Griekse salade 
- Rauwkost 
- Slamix 
- Zalm 
- Garnalen 
- Haring 
- Kipreepjes in satésaus 
- Ham in champignonsaus 
- Rijst 
- Aardappelgratîn 
- Pittige kippenvleugeltjes 
- Vers fruit 
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Koud/warm buffet ‘Dommelzicht de luxe’ 
Dit is een uitgebreid en luxe buffet en bestaat uit de volgende gerechten: 

- Luxe brood met kruidenboter, tapenade en aioli 
- Luxe opgemaakte huzarensalade 
- Griekse salade 
- Rauwkost 
- Slamix 
- Carpaccio 
- Luxe opgemaakte visschaal 
- Kipreepjes in satésaus  
- Gebakken scampi’s 
- Beenham in champignonsaus 
- Nasi 
- Aardappelkroketjes, aardappelgratîn of friet 
- Luxe opgemaakte vers fruitschaal 

 
Italiaans buffet  
Dit is een koud/warm buffet  met Italiaanse gerechten : 

- Stokbrood met kruidenboter en tapenade 
- Koude pastasalade met pesto 
- Koude pastasalade met groente 
- Italiaanse salade 
- Slamix 
- Carpaccio 
- Lasagne 
- Tagliatelle spinazie 
- Pasta bolognese 

 
Chinees buffet 
Een uitgebreid Chinees buffet van de beste Chinees in de omgeving. In dit buffet zult 
u al uw favoriete Chinese gerechten aantreffen. Het buffet kan met of zonder 
Chinese tomatensoep geserveerd worden.  
 
Dessertbuffet 
Het dessertbuffet is een mooie afsluiter van een ander buffet, maar kan ook als 
lekker tussendoortje geserveerd worden. Het buffet bestaat uit: 

- Bavarois 
- Viënetta ijs 
- Chocolademousse 
- Spekkoek 
- Boerenroomijs 
- Vers fruit 
- Slagroom en sauzen 


