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Iets te vieren? 

Heeft u binnenkort een verjaardag, jubileum, bruiloft, familiedag of iets anders in het 
verschiet? 

Kom dan naar de Harbarg op Camping de Holterberg om het te vieren! 

In onze sfeervolle boerderij uit 1863 verzorgen wij dit graag voor u en uw gasten. Van 20 tot 
100 personen.  

Ook beschikken wij over een zonnige serre, waar het ook op mindere dagen goed toeven is, 
met daarvoor ons zonnige terras op het zuiden. Aangrenzend aan de Harbarg ligt een 
overdekte en een buitenspeeltuin, dus ook de kinderen hoeven zich niet te vervelen! Voor 
alle Partijen geldt een minimum van 20 personen, Kinderen tot 12 jaar betalen de helft van 
de buffetprijs. 

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van buffetten en hapjes die wij serveren. 

Natuurlijk is dit allemaal uit te breiden om uw feest naar uw eigen wens in te vullen. Of heeft 
u zelf een idee, wij denken graag met u mee! 

Familie Veneklaas en haar team 

 

Koffie & Thee arrangementen 

 

• Koffie & Thee        € 2,00 
• Koffie & Thee met bonbon      € 2,40 
• Koffie & Thee met Cake       € 3,00 
• Koffie & Thee met Krentenwegge      € 3,25 
• Koffie & Thee met middel soes      € 3,95 
• Koffie & Thee met Petit Four      € 4,00 
• Koffie & Thee met Appeltaart      € 4,25 
• Koffie & Thee met Gesorteerd gebak     € 4,75 
 

Ontvangst met bubbels € 3,50 (keuze uit zoet, wit en rosé)  

Dranken arrangementen  
(Prijs per consumptie) 

 
• Pils (Bitburger)        € 2,10 
• Speciaalbieren        € 3,50 
• Fris         € 2,10 
• Wijnen         € 3,00 
• Likeuren         € 3,50 
• Aperitiefs         € 3,50 
• Binnenlands Gedistilleerd      € 2,10 
• Buitenlands Gedistilleerd       € 3,50 

 

 

  



Arrangementen De Harbarg 2020 
 

De Harbarg op Camping de Holterberg - Reebokkenweg 8 geldig vanaf 

7451 HL Holten - Tel. 0548 36 15 24 - www.deharbarg.nl 1 januari 2020 

Luxe gemengde noten & kaaszoutjes en gemarineerde olijven geserveerd op tafel.  
€ 2,50 per setje. 
 
Eenvoudige Koude Hapjes: 5 hapjes p.p. op tafel ges erveerd € 2,50 per persoon  
Kaas jong en oud met mosterd en Amsterdamse ui & worst (zoals fuet en grillworst) 
 
Vegetarisch & Veganistisch alternatief: € 2,50 per stuk  
Groente Snacks: wortel, paprika, komkommer en bleekselderijsticks met hummus) 
Geserveerd op tafel. 

Koude hapjes middel: € 0,95 per stuk 

Kaas, Gevulde eitjes, Haring met roggebrood, Gehaktballetjes, Gevulde wrap, Ham 
meloen 
Stokbrood forel mousse 

Koude hapjes luxe: € 1,25 per stuk 

Gevulde eitjes, Haring met roggebrood, Gehaktballetjes, Ham meloen, Carpaccio 
rolletje, Stokbrood forelmousse, Gemarineerde gamba, Wrap zalm met roomkaas, 
Tomaat/mozzarella 

Bij koude hapjes middel en luxe serveren wij kosteloos nootjes op tafel 

Warme hapjes:    

Bitterballen € 0,60 per stuk 
Geserveerd met 2 sauzen  
 
Gemengd bittergarnituur  € 0,90 per stuk 
Bestaande uit een mix van oa: Nasi hapjes, Bami hapjes, Partyballetjes, Krokante 
kiphaasjes, Butterfly garnalen, Vlammetjes geserveerd met 3 sauzen 
 

Afsluiter van de avond: 
Koffie afscheid met iets lekkers 
Puntzak friet met mayo € 2,50  
Broodje huisgemaakte gehaktbal € 3,50 
Broodje beenham met honing-mosterdsaus € 3,75 
 
 

 

Buffetten serveren we vanaf 20 personen. 

Hapjes buffet:        € 16,50 p.p   

Rundvlees salade 
Gerookte zalm, makreel en forel 
Haring met uitjes 
Gerookte ham met meloen 
Diverse Vleeswaren 
Diverse soorten brood 
Kruidenboter en diverse sauzen en dips 
Gehaktballetjes 
Oosterse kippendij  
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Stamppotten buffet (van September t/m Maart)    €17 ,50 p.p  

Boerenkool stamppot 
Zuurkool stamppot 

Speklappen 
Rookworst 
Spareribs 
Uitgebakken spekjes 
diverse Amsterdams zuur (zoals Cornichons en uitjes)  
Piccalilly 
Grove mosterd 
Jus 

Uit te bereiden met Hutspot & Runder Hachée + € 3,95 

Starten met een kopje soep? Erwtensoep, tomaat of gevulde runderbouillon   € 4,00 

 

Koud & warm buffet standaard      € 24,50 p.p.  

Rundvlees salade 
Aardappelsalade 
Haring met uitjes 
Gerookte vissoorten (zoals zalm, forel en makreel) 
Gerookte ham met meloen 
Stokbrood 
Kruidenboter en diverse koude sauzen 
 
Varkenshaas met champignonroomsaus 
Kippendij met ketjapsaus 
Zalm met kruidensaus 
Spareribs 
Geroosterde aardappel 
Verse Groenten 

Starten met een kopje soep? Tomaat, mosterd of gevulde runderbouillon   € 4,00 

Koud & warm buffet uitgebreid      € 28,50 p.p.  

Rundvlees salade 
Aardappelsalade 
Haring met uitjes 
Gerookte vissoorten (zoals zalm, forel en makreel) 
Diverse vleeswaren en patés (zoals gerookte ham en salami’s) 
Stokbrood 
Kruidenboter en diverse koude sauzen 

Varkenshaas met champignonroomsaus 
Kippendij met ketjapsaus 
Spareribs 
Boeuf Bourguignon 
Zalm met kruidensaus 
Geroosterde aardappel 
Verse Groenten 

Starten met een kopje soep? Tomaat, mosterd of gevulde runderbouillon   € 4,00 
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BBQ Buffet standaard       € 17,50 p.p  

Rundvlees of Kartoffel salade 
Huisgemaakte Koolsalade 
Komkommer, feta en rode ui salade 
Stokbrood 
Kruidenboter 
Diverse soorten barbecuesauzen en pindasaus 
Speklap 
Kippendij saté 
Hamburger (rund) 
Schouderkarbonade 

 

BBQ Buffet luxe        € 20,50 p.p  

Rundvlees of Kartoffel salade 
Huisgemaakte koolsalade 
Komkommer, feta en rode ui salade 
Stokbrood 
Kruidenboter 
Diverse soorten barbecuesauzen en pindasaus 
Speklap 
Kippendij saté 
Hamburger (rund) 
Zalm pakketje 
Schouderkarbonade 
Gemarineerde Biefstuk 

 

Dessert buffet           € 6,25 p.p  

Diverse soorten roomijs van ijsboerderij Ôans uit Dijkerhoek 
Met cocktailvruchten, aardbeiensaus, chocoladesaus, karamelsaus, advocaat, 
boerenjongens. 

Uit te bereiden met vers fruit + € 1,50 p.p 

 

Dessert buffet luxe           € 9,25 p.p 

Omelet Sibérienne 
Bavaroise & Mousse 
Slagroom soesjes  
Vers fruitsalade 

 

3 gangen keuzemenu        € 32,50 p.p. 

(Te bespreken vanaf 20 personen en keuze per gang uit 3 gerechten welke van 
tevoren doorgegeven moeten worden)  
 
Gerechten worden geserveerd met aardappelen en groenten op bord en friet met 
mayo. 


