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             Zalen complex 
                    t’Kruispunt. 
 
Verzorging voor al uw feestjes en partij-
en. Tijdens uw verblijf wordt u vanaf 
binnenkomst tot en met vertrek door ons 
met grootste zorg omringd. 

         
       Verjaardagsfeest 
 
    Middag of avond maximaal 4 uur. 

 
 * Minimum 8 personen. 
 * 2 kopjes koffie/thee. 
 * 1e met gebak. 
 * 2e met bonbon. 

 * Vrij drinken (excl. Sterke drank*). 
 * Koude/warme hapjes. (6 stuks p.p.). 
 * Nootjes en chips op de tafels. 
 * Prijs 15 euro p.p. 
 
 
 
 
 
 

 * Sterke drank= 
Buiten en binnenlands 
                                  Gedistilleerd. 



          
              Koffietafel buffet 
 
 * Minimaal 8 personen 
 * Koffie/thee 
 * Melk/chocomelk/jus d’orange 
 * Huisgemaakte soep 
 * Salade 
 * Ovenverse broodjes 
 * Krentenbolletjes en bolletjes 
 * Room en koffiebroodjes 
 * Verschillende soorten beleg 
 * Kroket 
 * Fruit 
 * Prijs 15 euro p.p. 

      
         Warm/koud buffet. 
 
 * Minimum 15 personen. 
 * Koffie/thee met cake. 
 * Melk/chocomelk/jus d’orange.               
 * 2 soorten salade. 
 * Stokbrood met kruidenboter. 
 * Gevulde eieren. 
 * Zoute haring met roggebrood. 
 * Broodjes met verschillende soorten 
    beleg. 
 * Gehaktballetjes in ketjapsaus. 
 * Saté in pindasaus. 
 * Spareribs. 
 * Beenham. 
 * Nasi. 
 * Prijs 22,50 p.p.  
 
 
 
 
 
 



   
            Stamppot Buffet 
 
 * Minimum 15 personen. 
 * 3 soorten stamppot: boerenkool,huts- 
    pot, zuurkool. 
 * 4 soorten vlees: gehaktbal, saucijzen, 
    speklap, rookworst. 
 * Uitgebakken dobbeltjes spek. 
 * Jus. 
 * Groninger mosterd. 
 * Komkommer in zuur. 
 * Zilveruitjes. 
 * Ananasschijven. 
 * Excl. drankjes. 
 * Prijs 15 euro p.p. 
 
  
  

 
 
 

                 
                  Snert menu 
 
 * Minimum 8 personen. 
 
 * 2 kopjes koffie/thee. 
 
 * Onbeperkt snert. 
 
 * Roggebrood met spek. 
 
 * Excl. drankjes. 
 
 * Prijs 8 euro p.p. 



 
                 Barbecue 
 
 * Minimum 10 personen. 
 * 2 Kopjes koffie/thee met cake. 
 * Vrij drinken (excl. Sterke drank*). 
 * Stokbrood met kruidenboter. 
 * Salades (Rundvlees/Huzaren).  
 * Diverse soorten vlees 5 stuks p.p. 
 * Diverse soorten saus. 
 * Prijs 22,50 p.p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 * Sterke drank= 
Buiten/binnenlands 
                                   gedistilleerd. 

 
                     Receptie   
 
 * Maximaal 2 uur. (20.00 t/m 22.00 uur). 
 * 2 koffie/thee. 
 * 1e met gebak. 
 * 2e met bonbon 
 * Vrij drinken (excl. sterke drank). 
 * Koude/warme hapjes (4 stuks). 
 * Nootjes en chips op de tafels. 
 * Prijs 13,50 euro p.p.  
 
 
 
 
 
 
 
 * Sterke drank= Bin-
nen en buitenlands 
                                    gedistilleerd. 



 
                Bruiloftfeest. 
        (incl. Gratis Trouwauto) 
 
 * Minimum 100 personen. 
 * Maximaal 150 personen. 
 * 2 kopjes koffie/thee. 
 * 1e met gebak. 
 * 2e met bonbon. 
 * Vrij drinken excl. sterke drank*. 
 * Koude/warme hapjes. (6 stuks p.p.). 
 * Nootjes op de tafels. 
 * Na afloop koffie met een broodje. 
 * Incl. een mooie trouwauto: een A- 
    Ford uit 1929. Voorwaarden voor de  
    auto zijn, woont u buiten de gemeente 
    Vlagtwedde, komt er km vergoeding 
    over heen. Mits beschikbaarheid van  
    de auto. 
 * Feest van maximaal 4 uur.   
 * Prijs 19,50 p.p. 

     



 
                Bruiloftfeest 
            zonder trouwauto. 
 
 * 2 kopjes koffie/thee. 
 * 1e met gebak. 
 * 2e met bonbon. 
 * Vrij drinken excl. sterke drank*. 
 * Koude/warme hapjes. (6 stuks p.p.). 
 * Nootjes op de tafels. 
 * Na afloop koffie met een broodje. 
 * Feest van maximaal 4 uur. 
 * Prijs 18 euro p.p.       
 
 
 
 
 
 
 
 * Sterke drank= Bin-
nen en buitenlands 
                                   gedistilleerd. 

 
   Voor alle feesten en partijen geldt 
    inclusief zaalhuur en bediening. 
    Alle feesten zijn gebaseerd op een 
    duur van maximaal 4 uur. 
 
    Al onze prijzen zijn inclusief BTW. 
    Prijswijzigingen voorbehouden. 
 
    Wilt u 5 dagen van te voren het juiste  
     aantal personen aan ons door geven, 
     dit aantal gasten wordt aan u door be- 
     rekend. 
      
 
    Graag stellen wij een feest of partij 
    samen op basis van uw persoonlijke 
    wensen. 
 
    Ook voor vergaderingen, seminairs, 
    cursussen, trainingen, jubilea, zaal- 
    huur bent u van harte welkom. 
 
    Voor meer informatie of vragen: 
 
     Beheerders van t’Kruispunt 
     René & Amanda van de Werf 
     Tel : 0599-312330 



                           Dranken: 
 
                                   Prijs     Munt 

 
Koffie/Thee    1,25  1                    
 
Warme/Koude  
                     Chocomelk 1,25  1   
 
Warme/Koude                                   
                     Melk   1,25  1               
 
Frisdrank     1,25  1                         
 
Bier      1,25  1                                    
 
Witte/Rode Wijn   1,25  1                
 
Berenburger/Jenever  1,25  1       
 
Buitenlands  
                 Gedistilleerd  1,25  1          
 
 

                      Eten: 
 
                                      Prijs     Munt 
 
Patat                                     1,25 1  
Patat spec                             1,25        1         
Aardappelschijfjes               1,25 1           
Frikandel                              1,25 1 
Frikandel spec                      1,25       1  
Kroket                                  1,25 1           
Kaassoufflé                          1,25 1           
Hamburger                           1,75 -           
Braadworst 1,75 - 
Gehaktbal 2,50 2 
Portie Bitterballen 5 st. 1,25 1  
Schnitzel 3,75 3 
Broodje Frikandel 2,50 2 
Broodje Kroket 2,50 2 
Broodje Hamburger               
Speciaal 2,50 2 
Broodje Braadworst 2,50  2  
 
 
 



                 Pannenkoeken: 
 
                                            Prijs 
 
Naturel          5,00 
Spek/Worst         6,00 
Kaas  6,00  
Appel            6,00          
                                                               
————————————————-- 
 

                            Eten: 
 
Broodje ei          3,00 
Uitsmijter         5,00 
Omelet                   5,00 
Roerei               6,00 
————————————————-- 
 
Bolletje Kaas/Ham                       1,25 
  
 
   

                      Menu’s 
 
Schnitzel menu: 
 
Aardappelschijfjes, schnitzel, rauwkost, 
appelmoes. 
 
        7,00 
————————————————-- 

Hamburger menu: 
 
Aardappelschijfjes, hamburger, rauw-
kost,appelmoes. 
 
        6,00 
————————————————-- 

                   Kinder menu 
 
Patat, frikandel of kroket met appelmoes 
en een ijsje na.                                               
      4,00 

 



             3 Gangen menu 
         Graag voor af bespreken. 
 
                                           Prijs: 
 
   * Huis gemaakte soep. 
   * Twee soorten aardappelen 

   * Keuze menu vlees: 
                  - Schnitzel 
                  - Karbonade 
                  - Varkenshaas 
                  - Biefstuk 
       Keuze menu groente: 
                   - Boontjes 
                   - Worteltjes 
                   - sla 

      * Toetje vruchten sorbet 
                             met slagroom. 
 
 
                                               16,00 p.p. 
 

                      ijs-kaart. 
 
                                       Prijs: 
 
Dubbele ijslolly    0,60 
Peer ijs       0,60 
Racket ijs      0,60 
Magnum      2,00 
Cornetto 2,00 
 
————————————————-- 
 
Vruchten sorbet   
           met slagroom 3,00 
 
Ijs sorbet met chocolade saus 
              en slagroom   3,00 
 
                                               


