~ TARIEVEN ~

Vijver 1 (mixvijver).......................€ 19.50
3 forellen worden uitgezeten en 1 kilo zalmforel

Vijver 2 (forel)................................€ 18.50
6 forellen worden uitgezet
vijver 3

Vijver 3 (forel)................................€ 16.50
5 forellen worden uitgezet
vijver 1

U kunt een 2e dagdeel doorvissen voor 10 euro
op dezelfde vijver. Er worden dan 3 forellen voor u
uitgezet.
Voor kinderen tot 12 jaar geldt een speciaal tarief
van € 12,50 per dagdeel. Er worden dan 4 forellen
uitgezet.

~

Ook is het mogelijk een vijver
met een gezelschap af te huren.

vijver 2
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Visvijvers en Lunchroom

Vijver 1 (mixvijver)........................€ 350.Er worden 80 forellen en 25 kilo zalmforel uitgezet
afmetingen vijver 70 x 30 meter. (tot 50 p.)

Vijver 2 (forel).................................€ 210.Er worden 70 forellen uitgezet
afmetingen vijver 70 x 30 meter. (tot 40 p.)

Vijver 3 (forel).................................€ 150.Er worden 50 forellen uitgezet
afmetingen vijver 50 x 25 meter. (tot 25 p.)

~

Uiteraard is het mogelijk extra vis uit
te laten zetten.
Forel............................... a € 3.20 per stuk
Zalmforel........................ a € 9.50 per kilo

Brugstraat 9 b, 5712 AX Someren Eind
0493 381516
info@hetblankwater.nl - www.hetblankwater.nl

~ LUNCHROOM ~
In onze geheel vernieuwde
lunchroom kunt u onder het
genot van een hapje en een
drankje genieten van een
uniek uitzicht over het water.
De lunchroom is dagelijks
geopend vanaf 11.30 uur.
De keuken is geopend tot 16.30 uur.
Op vrijdag en zaterdag geopend tot 20.30 uur.

~ ARRANGEMENTEN ~
U kunt bij ons verschillende barbecues of buffetten
boeken. Uiteraard is alles mogelijk. Hieronder vindt
u een voorbeeld van deze arrangementen.
Barbecues en buffetten zijn bij ons te verkrijgen
vanaf 25 personen. Bij minder personen zullen wij
een toeslag moeten berekenen.

Barbecue
Barbecue 1...................................€ 16.50 p.p.
Barbecue worst
Kip satéstokje
Hamburger
Filetlapje
Luxe rundvlees salade
Rauwkost salade

Cocktailsaus
Knoflooksaus
Satésaus
Div. stokbroden
Kruidenboter

Barbecue 2...................................€ 19.50 p.p.
Gemarineerde kipfilet
Gemarineerde kotelet
Hamburger
Barbecue worst
Satéstokje
Luxe rundvlees salade
4-jaargetijden salade

Rauwkost salade
Vers fruit salade
Cocktailsaus
Knoflooksaus
Satésaus
Div. stokbroden
Kruidenboter

Barbecue 3...................................€ 21.50 p.p.
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Hamburger
Spare-ribs
Kip satéstokje
Oerhammetje
Ashbraten
Cocktailsaus
Knoflooksaus
Speciaal saus
Satésaus

Fricandello
Luxe rundvlees salade
4-jaargetijden salade
Rauwkost salade
Vers fruit salade
Zigeunersaus
Div. stokbroden
Kruidenboter

Buffetten
Buffet klassiek..............................€ 19,50 p.p
Warme beenham
Gehaktballetjes in satésaus
Cocktailsaus
Luxe rundvlees salade
Ham met asperge
Gevulde eieren

4-jaargetijden salade
Rauwkost salade
Vers fruit salade
Plukbrood
Stokbrood
Kruidenboter

Buffet de luxe............................ € 21,50 p.p
Warme beenham
Varkenshaas in champignonsaus
Saté in satésaus
Rijst
Gevulde eieren
Luxe rundvlees salade
Rauwkost salade

4-jaargetijden salade
Vers fruit salade
Cocktailsaus
Plukbrood
Stokbrood
Kruidenboter

Buffet culinair ........................... € 23,50 p.p
Varkenshaas in bospaddenstoelensaus
Gerookte zalm, Noorse garnaaltjes en haring met uitjes
Runderstoofpotje culinair
Luxe rundvlees salade
Saté in satésaus
Gevulde eieren
Rijst
Cocktailsaus
4 verschillende Franse kazen
Rauwkost salade
Ham met asperges
4-jaargetijden salade
Gevulde komkommer
Vers fruit salade
Gevulde tomaatjes
Stokbrood
Ardennerham met meloen
Kruidenboter

Speenvarken aan het spit............... € 325,Vlees voor ongeveer 50 personen
Ongeveer 12 kg vlees totaal
Achter het spit een kok die het vlees voor u aansnijdt
Mocht u nog speciale wensen hebben, horen wij het graag.

