
 
In “de Garage” kunt u gezellig genieten van een    

warm en koud buffet, schnitzelarrangement,  

barbecue, eten van de kaart, verjaardag etc. 

 

De Garage is een zaal achter de snackbar met een 

groot terras.  De Garage is geschikt voor ca 36 

personen en heeft een eigen terrastuin, dus buiten 

zitten is ook mogelijk! 

 

Onderstaand ziet u voorbeelden en de prijzen van 

onze arrangementen. Deze zijn natuurlijk naar wens 

te wijzigen. 

 

Wij hopen u te kunnen begroeten in “de Garage”. 

 

Albert, Trijnie, Elisa en medewerkers Snackbar 

’t Wold, telefoon 0599-637022. 

 

Warm en koud buffet standaard: 

(ook op locatie) 

* 2 soorten soep 

* kleine schnitzels 

* mayo, jäger- en zigeunersaus 

* varkenshaas 

* gehaktballetjes 

* stokbrood met kruidenboter 

* patat / aardappelschijfjes / kroketjes 

* 2 soorten salade 

* fruitstokjes 

* 3 consumpties p.p 

* koffie of ijs na 

 

Buffet met minder dan 15 personen 

serveren wij 1 soort soep. 

Prijs per persoon € 24,50 

Minder dan 15 personen € 25,50 p.p  

 

Warm en koud buffet extra: 

*  vooraf koffie   € 2,00 p.p. 

*  met zoute haring   € 2,00 p.p.  

*  met spareribs   € 6,00 p.p. 

*  onbeperkt consumpties  € 7,50 p.p. 

   (max 4 uur)  

 

Luxe broodmaaltijd: 

Incl. soep, kroket en diverse broodjes met 

diverse soorten beleg 

Prijs vanaf 15 personen € 13,95 p.p. 

 

Schnitzel arrangement 

Schnitzel met jager- en zigeunersaus of  

champignons, spek en ui, patat en 

aardappelschijfjes en 2 consumpties 

Prijs € 15,50 p.p. 

 

Verjaardag vieren (max. 4 uur) 

* koffie met gebak 

* warme hapjes 

* koude hapjes 

* ijs 

* 4 consumpties p.p 

 

Prijs va 12 personen € 14,95 per persoon. 

Prijs tot 12 personen € 17.95 per persoon. 

Onbeperkt consumpties € 7,50 p.p extra   

 

BBQ: 

(ook op locatie incl gas BBQ) 

* 5 stukken vlees per persoon 

* Stokbrood 

* Kruidenboter en sauzen 

* 2 soorten salades en ijs 

Prijs vanaf 15 personen  € 14,50 p.p. 

 



 

Menu’s 
 

Menu ’t Wold    € 8,75  

 

 

Smikkelvlees, paprika, ui, champignons, mayo 

 

Menu Hawaï    € 8,75 

Kipfilet, ui, prei, champignons, ananas en curry 

 

Menu Royal    € 8,75 

Varkensreepjes met champignon, spek, ui en curry 

 

Boeren Patat     € 8,75 

Shoarmavlees, spek, champignons, ui, paprika, mayo 

 

Halve kip menu    € 8,75 

 

Schnitzel menu’s 
 

Schnitzel ’t Wold   € 8,75 

Schnitzel met verse champignons, ui en spekjes  

Varkens Schnitzel naturel  € 7,50 

Jäger Schnitzel    € 8,75 

Zigeuner Schnitzel   € 8,75 

 

(Schnitzel XXL 1,50 euro extra) 

 

 

Bij onze menu’s serveren wij naar keuze 

patat, aardappelkroketjes of 

aardappelschijfjes, saus en een 

rauwkostsalade 

Bij grote groepen serveren wij standaard 

patat, aardappelkroketjes en 

aardappelschijfjes. 

 

Ijs en sorbets:  

Sorbets kers    € 3,25 

Sorbets vruchten   € 3,25 

Sorbets Aardbei (alleen in de zomer)€ 3,25 

Beker softijs    € 2,15 

 

Sundae classic met de smaken aardbei,  

caramel, chocolade of kersen  

met nootjes     € 2,70 

Dranken 

Koffie     € 2,00 

Thee    € 1,50 

Overige drankjes vanaf  € 2,00 

Tevens kunnen wij ook uw 

hapjesschalen verzorgen bv:  

• Gevulde ei 

• Monchou met ham 

• Droge metworst 

• Wrapje met zalm 

• Zeeuws-spek 

• Gerritjes (met worst, ui, kaas en 

augurk) 

• Cervelaatworst 

• Kaas 

Variaties in overleg mogelijk. 

Prijs 70 hapjes € 27,50  (10 pers.) 


