
PRIJSLIJST FEESTFORMULES 2022  
 

 

Binnenkort iets te vieren ?   

Communie- of lentefeestje, doopfeestje, babyborrel, familiefeest, … ? 

Dan bent u bij ons aan het juiste adres.  Wij bieden u lekker, betaalbaar eten in combinatie met 

bezoek aan onze diertjes en ravotten naar hartenlust.  Kortom, alles om die speciale dag net dat 

tikje extra te geven.   

 

RECEPTIE: 

- 5 receptiehapjes (wraps, mini-croque, mini soepje, tomaat-mozarella, pizzahapje) 

€ 7,50  per persoon 

- Nachoschotel (1 schotel = +/- 6 personen) € 9,00 

- Drank voor tijdens de receptie: 

o Cava     € 18 per fles 

o Fruitsap    € 5 per karaf 

o Kinderchampagne    € 7,5 per fles 

 

BARBECUE: 

- Gewone BBQ (BBQ-worst, hamburger en kipsate) 

Inclusief groentenassortiment, pastasalade, aardappelsalade, sausjes en brood 

€ 24 per persoon 

 

- BBQ deluxe (scampi-brochette, gemarineerde steak, gemarineerde speklap) 

Inclusief groentenassortiment, pastasalade, aardappelsalade, sausjes en brood 

€ 27 per persoon 

                                                

DE WITTE HOEVE  

Kinderboerderij – feestjes – terras – 

speeltuin 

Roosstraat 17, 3201 Langdorp 

0498/05 27 43 

www.kinderboerderij-dewittehoeve.be 

             

 

de witte hoeve 



PIZZA’S (mini-pizza’s – zelf te beleggen en te bakken aan tafel): 

- Pizzabodems (pitabroodjes) 

- Bolognaisesaus / tomatensaus 

- Vleesjes (hespblokjes, salami, kip, spekjes, tv-worstjes) 

- Groenten (tomaten, paprika’s, champignons, ajuin) 

- Ananas 

- Kaas (mozarellablokjes,  soorten gemalen kaas) 

- Pizza-kruiden 

€  20 per persoon 

TEPPANYAKI: 

- Varkensvlees 

- Rundsvlees 

- Kip 

- Mini-hamburger 

- Pensen 

- Scampi’s 

Inclusief groentenassortiment, pastasalade, aardappelsalade, sausjes en brood 

       € 25 per persoon 

ITALIAANS BUFFET: 

- 2 soorten pizza 

- 2 soorten warme pasta 

- 1 koude pasta 

- Lasagne 

- Stokbrood met lookboter 

- Gemengde salade met croutons, tomaat en mozarella  

€ 25 per persoon 

DESSERTEN: 

- dessertenbuffet € 12,5 per persoon 

- dessertenbuffet kids € 10 per persoon 

- feestgebak   € 6 per persoon 

- ijslam/ijstaart  € 6 per persoon 

verkrijgbaar voor 10, 20, 25 of 30 personen 

foto of eigen afbeelding op taart = + € 15  

- taart/gebak  vraag onze prijslijst 

DRANKEN: 

- Frisdrank en bier wordt gerekend aan de prijs van onze drankenkaart.   

- Cola, cola zero, fanta, sprite, ice tea en water zijn ook verkrijgbaar in grote flessen (€ 7,5 per 

fles). 

- Wijn (wit, rood of rose) is ook verkrijgbaar (flesjes van 25 cl aan € 4/flesje). 

Bij reservatie wordt een voorschot gevraagd, de rest dient voldaan te worden op het einde van het 

feest, dit kan cash of via Payconiq. 

 

 

 

 

 

 


