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In deze brochure tref je de cateringsuggesties van Watergoed! 
Wij hebben onze suggesties met zorg samengesteld voor de 
meest uiteenlopende bijeenkomsten en evenementen. 
Bekijk de diverse mogelijkheden voor de invulling van een 
ultieme huwelijksdag, sfeervolle borrel met vrienden, spetterend 
personeelsfeest, een smakelijk diner of iedere andere gelegenheid. 
Vraag onze sales medewerkers voor een voorstel op maat, 
wij adviseren je graag.

WATERGOED

In de prachtige omgeving tussen Arnhem 

en Nijmegen ligt Watergoed! 

Een bijzondere evenementenlocatie.

Er is alle ruimte voor zowel zakelijke- 

als privégelegenheden.  

Watergoed is uniek, authentiek en sfeervol. 

De gerenoveerde historische panden op het 

terrein, het stijlvolle bakhuis, de authentieke 

boerderij, de ruige kapschuur en knusse 

jachtkamer, herbergen het hele jaar door 

vele gezelschappen. 

De verschillende ruimtes zijn te verbinden 

middels flextenten en de locatie biedt op 

deze wijze plaats tot aan 1000 personen.  

Centraal gesitueerd op onze locatie tref 

je het restaurant met weids uitzicht over 

de plas. Restaurant Watergoed is het hele 

jaar geopend en transformeert mee met de 

seizoenen. In de winter omgetoverd 

tot Wintergoed en in de zomer een 

strandclub met prachtig terras.

Dat is nog eens service

Organisatoren kunnen bij de 

voorbereidingen van een evenement 

een beroep doen op de expertise van 

Watergoed en haar partners. 

Informeer bij info@watergoed.nl 

of via 0488 410 222.

ABOUT

US

Alle in de brochure genoemde 
prijzen zijn inclusief BTW.



DRINKS

Vers geperste 
fruitsappen en 

smoothies 
(non alcoholisch) 

5

Zomerse cocktails
7

Prosecco
5

Champagne
7

Aperol Spritz of Hugo
6



COFFE
E

KOFFIE EN THEE

Wij serveren speciaal gebrande Watergoed koffie. 
Voor de theeliefhebbers is er een uitgebreide theeselectie 
van Puritea. De niet-koffie/thee liefhebbers serveren 
wij jus d’orange of mineraalwater. Op de (sta)tafels plaatsen 
wij schalen met een assortiment luxe koekjes. 

ONTVANGST 
koffie en thee

5

WARM ONTVANGST
onbeperkt koffie en thee

+
diverse warme snacks; 

worstenbroodjes,  
saucijzenbroodjes en  

kaasbroodjes
8

ZOETE TAFEL
onbeperkt koffie en thee

+
diverse zoetigheden;

roomsoesje, chocolade brownie 
en Danish gebak

8



DRANKENPAKKET A
Diverse soorten koffie en thee 

Alle soorten frisdranken 
met uitzondering van Energy drank 

Huiswijn: rood, wit en rosé 
Bier van de tap 

Verse vruchtensappen:
jus d’orange en appelsap 

Binnenlands gedistilleerde dranken zoals
 jenever, vieux, port, sherry en martini 

2h – 17.5
3h – 23.5 
4h – 28.5
5h – 32.5

DRANK

DRANK
Je kunt drank door middel van een 

afkooparrangement, of op basis van nacalculatie 
(daadwerkelijk gebruik) in rekening laten brengen. 

Vanaf 80 gasten is drankafname op basis van nacalculatie niet mogelijk.

FRUITSHAKERS & COCKTAILBAR
Je eigen cocktailbar als aanvulling op het drankenpakket? 

Vraag naar de mogelijkheden. 

DRANKENPAKKET B
Als drankenpakket A aangevuld met:

Buitenlands gedistilleerde dranken zoals 
Bacardi, Gin en Wodka 

Flesjes bier 
Zoete en luxe likeuren zoals Amaretto, 

Tia Maria en Bailey’s 
Whiskey: Williams Lawson’s en Jack Daniels 

Cognac: Remy Martin en Calvados

2h – 19.5
3h – 26.5 
4h – 32.5 
5h – 37.5



HIGH +

LUNCH

ROBUUSTE BROODTAFEL 
17

OUTDOOR SURVIVAL 
LUNCH

High Tea 
(vanaf 15 personen, 2 uur)

18

BROODJESLUNCH
15



WATERGOED
broodjeslunch 

15

WATERGOED
outdoor survival lunch

(vanaf 30 personen)

WATERGOED
robuuste broodtafel 

(vanaf 15 personen)

17

WATERGOED
high tea 

(vanaf 15 personen - 2 uur)

18

Heerlijk genieten van robuuste broden en ambachtelijk beleg. 
Snijd zelf je vers gebakken brood en kies beleg van de broodtafel.

• Verschillende oerbroden
• Boeren achterham 
• Gebraden staartstuk
• Romige jonge kaas
• Overjarige oude kaas 
• Huisgemaakte eiersalade

• Taugésoep
• Kroket met mosterd
• Groene salade, vleestomaten en komkommer
• Goed gevulde fruitmand
• Koffie, thee, water, biologische appelsap, melk

Diverse broodsoorten belegd met:
• Boerenachterham, tomaat en salade
• Jonge kaas, roomkaas en komkommer
• Serranoham met een balsamicosiroop
• Gebraden staartstuk
• Wrap met gerookte kuikenborst, pesto, rucola en pijnboompitten
• Wit kadetje met een kroket en mosterd
• Goed gevulde fruitmand, met divers vers fruit
• Koffie, thee, water, biologische appelsap, melk

Echt Back to Basic!!! 

Deze lunch is verpakt in een kist en is met behulp van een instructeur te bereiden op locatie. 
De invulling van de survival lunch kan in overleg samengesteld worden. 
Wij adviseren hierin graag. De prijs wordt bepaald aan de hand van de gekozen invulling 
en groepsgrootte.

Met uitzicht over het water genieten van een heerlijke high tea, met verrassende theesmaken 
en een variëteit aan zoete en hartige lekkernijen. Uiteraard met klassiekers als scones met 
marmelade en clotted cream, verschillende sandwiches en cheesecake, maar ook met 
verrassende nieuwe ideeën, door onze chef zelf bereid.
• Soep amuse 
• Sandwichbroodje gerookte zalm met ui en kappertjes 
• Sandwichbroodje carpaccio met rucola, truffelmayonaise en Parmezaanse kaas 
• Diverse wraps 
• Diverse zoetwaren 
• Scones met jam en clotted cream 
• Onbeperkt thee met diverse smaken



ENERGY BREAK
5

HEALTHY BREAK
8

BORREL PLATTER
> 4

(MIDNIGHT) SNACKS 
> 3.5

TUSSENDOOR 
9.5

BREAK

SNACK



HEALTHY BREAK
(vanaf 10 personen)

8

BORRELHAP
> 3

ENERGY BREAK
(vanaf 10 personen)

5

• Borrelmix en zoutjes  3
• Borrelmix, zoutjes en olijven  5
• Vegatarische snacks bestaande uit loempia’s en kaasstengels  3.5 (5 hapjes p.p.)
• Bourgondische bitterballen  4.5 (5 hapjes p.p.)
• Betuwse boerengehaktballetjes  4 (5 hapjes p.p.)
• Kipkluifjes  5  (5 hapjes p.p.)
• Assorti van saucijzenbroodjes, kaasbroodjes en worstenbroodjes  5.5 (5 hapjes p.p.)

Watergoed healthy break 

• Wrap met gerookte kuikenborst, pesto, pijnboompitten en frisse salade
• Wrap met gerookte zalm, kruidenkaas, kappertjes en rode ui
• Wrap met huisgemaakte eiersalade
• Goed gevulde fruitmand, met diverse soorten fruit 
• 1 frisdrank naar keuze 

Watergoed energy break  

• Keuze uit diverse candybars 
• Goed gevulde fruitmand, met diverse soorten fruit
• Mueslirepen 
• 1 frisdrank naar keuze 

BORREL PLATTER
> 4

WATERGOED
Tussendoor

9.5

WATERGOED
(MIDNIGHT) SNACK

(1 gerecht per persoon)

> 3.5

Borrel Platter 6  
Nacho’s, oerbrood belegd met diverse lekkernijen, 
bitterballen, loempia’s, kipvleugeltjes, salami, 
jonge en oude kaas, olijven en Betuwse  
boerengehaktballetjes

Charcuterie 4 
Fuet, serranoham, procureur, paté en 
diverse zuren 

Kaasplankje 4.5  
Kernhem, oude kaas, Danish blue, brie, 
appelstroop en diverse zuren

Watergoed tussendoor   

•  Gevulde oerbroden met boerenkaas, beenham, ui en tomaat
• Vers geperste fruitsap of smootie (non alcohol)

Vanaf 20 personen worden de broden vanaf de Ofyr live bereid.

Watergoed (midnight) snack

• Broodje hamburger  6
• Verse pizzapunt  4
• Broodje beenham (vanaf 80 pers. vers van het varken van het spit)  5.5
• Wrap van kip, zalm of scharreleisalade  3.5 
• Portie saté van kippendijenspies met toppings  5 
• Puntzak friet met mayonaise  3.5



BBQ

BBQ
Sluit de dag af met een heerlijke maaltijd

 met vlees en vis van de authentieke 
houtskool barbecues. We maken onder andere 

gebruik van een rookoven, Green Egg, OFYR en 
onze speciaal op maat gemaakte mega BBQ 

voor grote gezelschappen.

BBQ PLATTER 
(vanaf 8 personen)

22.5

BBQ LIGHT
(vanaf 30 personen)

30

BBQ  WATERGOED
(vanaf 30 personen)

32

BBQ  ROBUUST
(vanaf 30 personen)

34



BBQ PLATTERS
(vanaf 8 personen)

22.5

BBQ LIGHT
(vanaf 30 personen)

30

BBQ  WATERGOED
(vanaf 30 personen)

32

BBQ ROBUUST 
(vanaf 30 personen)

34

Uitgeserveerd op platters
• Hamburger
• Saté
• Ribs
• Pastasalade 
• Oerfrieten met mayonaise 

• Kippendijenspies
•	 Roodbaarsfilet
• Runderentrecote
• Zalmpakketje
• Rundertartaar

Salades:
 Fetasalade / Taugésalade / Pastasalade
Oerfrieten
Krieltjes met ui en champignons
Oerbrood/Turks brood
 Knoflooksaus / Cocktailsaus / Mayonaise
 Tapenade / Kruidenboter / Hummus
Gegrilde groenten:
 Trostomaatjes
 Reuze champignons  
 Little gem
 Courgettes

• Hamburger
• Pulled pork
• Runderentrecote
• Kippendijenspies
• Varkenshaasspies
• Zalmpakketje

Salades:
 Fetasalade / Taugésalade / Pastasalade
Oerfrieten
Krieltjes met ui en champignons
Oerbrood/Turks brood 
 Knoflooksaus / Cocktailsaus / Mayonaise
 Tapenade / Kruidenboter / Hummus
Gegrilde groenten:
 Trostomaatjes
 Reuze champignons  
 Little gem
 Courgettes

• Spareribs
• Lamsrack
• Runderentrecote
• Hamburger
• Worstjes gevuld met cheddar 
 en jalapeño
• Kip piri piri
• Zalmpakketje

Salades:
 Fetasalade / Taugésalade / Pastasalade
Oerfrieten
Krieltjes met ui en champignons
Oerbrood/Turks brood
 Knoflooksaus / Cocktailsaus / Mayonaise
 Tapenade / Kruidenboter / Hummus
Gegrilde groenten:
 Trostomaatjes
 Reuze champignons  
 Little gem
 Courgettes

BBQ VEGA 
• Taugéburgers

• Portobello’s

• Falafelsjasliek 

MAATWERK
Uiteraard is er de 

mogelijkheid om de 

BBQ invulling op 

maat te maken. 

Combineer de 

producten uit onze 

BBQ Light, 

Watergoed en

Robuust.  

ONZE 
HUISGEMAAKTE 

SAUZEN ZIJN 
OP BASIS VAN 

YOGHURT



FESTIVAL FOOD (vanaf 80 personen)
Vanuit een sfeervol aangeklede foodplaza waar live voor je 

gekookt wordt, kun je gedurende het event genieten van 
goed eten en drinken in een feestelijke ambiance.

BBQ BITES (vanaf 30 personen)
Kleine specialiteiten bereid vanaf de Ofyr, 

live bereid door onze grill meester.  Deze heerlijke 
hapjes worden tijdens jouw event  rondgedeeld op mooie 

houten planken. Een ideaal hapje tussendoor om de honger te stillen.

Wraps gevuld met, live in de wok 
gebakken, kipreepjes

100% rundvlees burgers met taugé

Kippendijensaté met kruidige rijst

Argentijnse vleesspies met mals 
rundvlees dat ter plaatse 

getrancheerd wordt 

Volgens huisrecept gemarineerde 
spareribs met een zoetzure lak

Heus speenvarken van het spit met 
coleslaw en dippers

Turks brood met groene kruiden en 
oude kaas uit de hout gestookte ovens

Hele Noorse zalmen van de barbecue 
met groene kruiden

Puntzak met oerfrieten

Saladebar met fris gesneden groenten, 
diverse slasoorten, dressings, toppings 

en zaden en noten

p.p. 30

Ambachtelijke worstjes gevuld 
met cheddar en jalapeño

Roodbaarsfilet	met	saffraansaus

Italiaanse gehaktballetjes

Mini runderburger

Stoofpotje stroganoff

Gambastaartje met taugé

Turks brood met groene kruiden 
en oude kaas

Gegrilde little gem

Puntzak oerfriet met mayonaise

p.p 17.5

Fes
tiva

l

foo
d BBQ

bite
s





DINERS, DESSERTS 
& ALTENATIEVEN

Bij Watergoed weten we als geen ander dat gezelligheid 
en goed eten en drinken een belangrijk onderdeel van jouw 

evenement zijn. Een goede samenstelling en kwaliteit van catering zijn 
daarbij van belang. Kies wat bij jouw gezelschap past en geniet van een 

heerlijk diner in het restaurant of op het terras met prachtig uitzicht. 
Specifieke wensen? We vernemen het graag.

2-GANGEN 
PLATTERMENU

25.5

CULINAIRE WANDELING
(vanaf 30 personen)

38

DESSERTS 
> 4.5

3-GANGEN 
PLATTERMENU

32.5

Diner

& more



3-GANGEN 
PLATTERMENU

32.5

2-GANGEN 
PLATTERMENU

25.5

CULINAIRE WANDELING
(vanaf 30 personen)

38

DESSERTS 
> 4.5

Twee gangen plattermenu 
Voor- en hoofdgerecht 

Een heerlijk verrassend twee gangen menu, voor- en hoofdgerecht 
worden geserveerd op grote planken. Ieder krijgt zijn eigen bordje 
zodat je alle lekkernijen kan delen met je tafelgenoten. 
Er wordt gestart met 8 warme en koude voorgerechten, gevolgd 
door heerlijke vis- en vleesspecialiteiten met oerfrieten, groenten 
en een frisse salade.

VEGETARISCH 
EN HALAL

Onderstaand een aantal suggesties 
om onze gerechten/ menu’s aan 
te vullen. Onze keuken kan ook 
rekening houden met specifieke 
dieetwensen, dit vernemen wij 
graag vooraf. 

VEGETARISCH
Gevulde portobello’s

Taugéburger

Falafal sjasliek

Salade geitenkaas

Taugésoep 

HALAL
Lamskoteletjes gemarineerd met 
knoflook en rozemarijn

Lamsspiesjes gemarineerd met 
Argentijnse kruiden

Kippendijenspiesjes met basilicum 
en tijm

Drie gangen plattermenu 
Voor-, hoofd- en nagerecht  

Een heerlijk verrassend drie gangen menu. Voor- hoofd- en 
nagerecht worden geserveerd op robuuste planken. 
Ieder krijgt zijn eigen bordje zodat je alle lekkernijen kan delen 
met je tafelgenoten. Er wordt gestart met 8 warme en koude 
voorgerechten, gevolgd door heerlijke vis- en vleesspecialiteiten 
met oerfrieten, groenten en een frisse salade. 
Als afsluiting serveren we een plank vol met zoetigheden 
als ijs, bavoroistaartjes, mousses en heerlijk fruit.

Culinaire Wandeling
Ideaal voor tijdens de feestavond wanneer je gezellig rondloopt 
en met iedereen een praatje maakt. Gedurende de avond serveert 
de bediening in meerdere gangen de volgende hapjes uit: 
• Carpaccio van ossenhaas met overjarige kaas, pijnboompitten en 
 verse pesto
• Dubbel getrokken runderbouillon met kervelroom
• Bonbon van gerookte zalm met garnaaltjes en whiskysaus
• Betuwse stroganoffschotel met een aardappelmousseline 
• Roodbaars met een kruidensaus en risotto
• Getrancheerde biefstuk van het rund met paddenstoelen 
 en rodewijnsaus (daarbij worden frietjes en salade geserveerd)
• Champagne flûte gevuld met 2 soorten chocolademousse

Watergoed heeft heerlijke zoetigheden om uw diner of dag goed af te sluiten.

Bananen van de Barbecue  4.5
Maak de beleving helemaal compleet door de desserts zelf te maken op de barbecue. 

Dessert platter 7

Grand Dessert buffet (vanaf 30 personen)  7.5 
Een zeer uitgebreid buffet met tal van verschillende desserts. Denk aan ijstaarten, vers fruit, 
mooie bavaroistaarten, mousse van chocolade en nog veel meer zoetigheden. 

Ijs, ijs en nog eens ijs  4.5
Keuze uit diverse soorten roomijs en sorbetijs geserveerd op een ijshoorntje met diverse toppings

Hemelse	champagne	flûte	met	een	mousse	van	pure	en	witte	chocolade	 6.5

Omelet Sibérienne  6.5
IJstaart met geparfumeerde cake en gebrand eiwit 



SEE
YOU

SOON!

Tielsestraat 129
6675 AC 
Valburg

0488 410222
info@watergoed.nl
www.watergoed.nlVOLG / BEOORDEEL ONS


