
 

De Pannekoekenbakker Zuidland is een handelsnaam van Leisure Island. Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder vestigingsnummer 24488879.  
Het KVK nummer is 54758971. BTW nummer: NL 120695352B04, Bank/betalingen: NL36 RABO 0133283518 t.n.v. Leisure Island. 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste feestcommissie, 

Allereerst gefeliciteerd met uw voorgenomen feest namens het team van de 

Pannekoekenbakker Zuidland. Wij zijn trots dat u onze locatie overweegt voor de viering van 

uw feest. Wij zullen alles in het werk stellen om van uw feest een mooie dag te maken. Onder 

het motto "altijd een feest" bieden wij ongedwongen en feestelijk bijeenkomsten voor zowel 

kleine als grote gezelschappen. Iedere heugelijke gebeurtenis wordt door ons omgetoverd tot 

een beleving.  Het jarenlang organiseren van bedrijfsevenementen en feesten heeft ons 

geleerd dat het succes van een mooi feest een prachtige herinnering is. Omdat het evenement 

of feest vaak een éénmalige gebeurtenis is, moet het direct goed uitgevoerd worden.  

Uw feest is bij ons in goede handen! 

• Familiefeesten 

• Bedrijfsfeesten 

• Vergaderarrangementen 

• Recepties 

• Teambuilding, afdelingsuitjes en workshops 

• Familie-uitjes 

Enkele pluspunten  

• Gratis parkeerterrein tot 300 auto's 

• Zwemstrand, speeltuin, midgetgolf en bootverhuur. 

• 10.000 m2 recreatieterreinen 

• Mooie terrassen tot 300 gasten 

• Zalen tot 250 gasten 

• Een weergaloos uitzicht over het water en natuurgebieden. 

Maak eens een afspraak om te praten over de mogelijkheden.  

De Pannekoekenbakker Zuidland 
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Gezellig voor jong en oud! Een etentje met je afdeling, vereniging of familie voor een vaste 
lage prijs. De onderstaande prijzen zijn bij minimaal 20 gasten.  
 
Het pannenkoeken arrangement, v.a. € 16,50* 
Inbegrepen zijn: 

• Pannenkoek van de kleine kaart (keuze uit ca. 20 pannenkoeken) 

• 2 consumpties (bonnen zijn goed voor huiswijn, huisbier, frisdrank koffie of thee.) 
Toeslag extra koffie na € 2,30 
Toeslag extra Coupe vanille-ijs met slagroom € 4,90 
Toeslag extra consumptiebon € 2,75  
 
Het 3-gangen arrangement, v.a. € 24,50* 
Inbegrepen zijn: 

• 3-gangen dagmenu 

• 2 consumpties (huiswijn, huisbier, frisdrank koffie of thee.) 
Toeslag extra consumptiebon € 2,75   
 
Het Prinsessen en/of Piraten arrangement, v.a. € 14,30* 
Alleen mogelijk in combinatie met bovenstaande arrangementen. 
Inbegrepen zijn: 

• Piraten- of Prinsessenpannenkoek 

• Kinderijsje 

• 2 frisdranken (bonnen) 
Toeslag extra frisdrank bonnen € 2,40   
 
Voorwaarden: 
 Bovenstaande arrangementen zijn alleen vooraf te reserveren, met ons akkoord bevinden.  
 Consumptiebonnen zijn voor het gehele gezelschap, dus opsplitsen is niet mogelijk. 

 Consumptiebonnen worden niet retour genomen en zijn alleen tijdens het arrangement geldig. 

 Op al onze arrangementen zijn de uniforme horeca voorwaarden van toepassing. 
Groepsarrangementen worden vooraf afgerekend.  

 Het pannenkoekenarrangement duurt tot max. 2 uur. Het 3-gangenarrangement duurt tot max. 3 uur. 
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Een feest thuis vieren kan natuurlijk hartstikke gezellig zijn, maar er zijn genoeg redenen om 
gebruik te maken van een zaal met terras bij De Pannekoekenbakker. Bijvoorbeeld omdat  
• Gratis voor de deur kunt parkeren tot ca. 300 auto's 
• De kinderen zich vermaken in speeltuin, midgetgolf of waterfietsen. 
• U dan de beschikking heeft over een gezellige zaal met terras met een weergaloos uitzicht 

over het water en de natuurgebieden.  
 
We bieden u daarom de volgende arrangementen aan: 
 
Hollands drankenconcept: 
Wilt u niet voor onaangename verrassingen komen te staan aan het einde van de avond, dan 
kunt u kiezen voor een drankafkoop “Hollandse bar”. Prijzen voor afkoop Hollandse Bar, is 
onbeperkt gebruik van: tapbier, alcoholvrij bier en Radler, rode- en witte wijn, rosé, port, 
sherry, vieux, jenevers, frisdranken, sappen, koffie en diverse theesoorten.  

 
Receptie: 1 ½ uur v.a. € 15,00 p.p (bij 40 personen). 

• Onbeperkt consumpties uit ons Hollandse bar assortiment. 

• 2 maal fingerfood hapjes. 

• Knabbels op tafel. 
 

Receptie: 2 uur v.a. € 20,00 p.p. (bij 40 personen). 

• Onbeperkt consumpties uit ons Hollandse bar assortiment. 

• 3 maal fingerfood hapjes. 

• Knabbels op tafel. 
 
Receptie: 3 uur v.a. € 25,00 p.p. (bij 40 personen). 

• Onbeperkt consumpties uit ons Hollandse bar assortiment. 

• 3 maal fingerfood hapjes. 

• Knabbels op tafel. 
 
Receptie: 4 uur v.a. € 32,00 p.p. (bij 40 personen). 

• Onbeperkt consumpties uit ons Hollandse bar assortiment. 

• 4 maal fingerfood hapjes. 

• Knabbels op tafel. 
 
Toeslag gebak: 

• petitfour gebak € 3,- 
 
Kinderkorting: in overleg mogelijk, voor de kinderen tot 10 jaar.  
Uitbreiding tegen meerprijs: Buitenlands gedistilleerde dranken, alcoholische mixdranken of speciaal bieren. Wij 
schenken geen shotjes. Bovenstaande prijzen zijn exclusief opstartkosten.  
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De gehele feestavond door heerlijke hapjes of een ruim assortiment aan warme en koude 
borrelsnacks. Wij maken het geheel naar uw wens. Hierbij enkele suggesties: 
 
Fingerfood snack assortiment  
Enkele mogelijkheden: 

• Versgebakken mini quiches 

• Smakelijk gedecoreerde roomkaas hapjes 

• Warme Kip-Kebab balletjes uit de oven met diverse 
sauzen 

• Pittige scampi garnalen uit de oven  

• Zalmrolletjes met bieslook en roomkaas 

• Mozzarella spiesjes met zongedroogde tomaat of olijfjes 
 
 
luxe fingerfood assortiment (toeslag € 1,50 p.p.p.st.) 
Enkele mogelijkheden: 

• Mini garnalen cocktail 

• Spicy Chicken uit de oven 

• Mini satetjes 
 
 
Bruidstaarten en gebak 
Niet alleen onze gerechten bereiden we met passie en verse 
ingrediënten. Binnen de keukenbrigade van De 
Pannekoekenbakker werken ervaren patissiers, welke met 
liefdevolle aandacht een smaakmakende bruidstaart of gebak 
voor uw feest creëren. Prijs p.p. vanaf € 3,50 voor receptie 
gebak en vanaf € 7,- p.p. voor bruidstaart. 
 
Ontvangst met welkomstcocktail 
Een ontvangst met welkomst cocktail maakt de start extra 

feestelijk. Naar keuze kunnen wij u en uw gasten bij 

binnenkomst een alcoholische en/of non-alcoholische 

welkomstcocktail aanbieden. Prijs p.p. vanaf € 4,50 
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Onze specialiteit, het 3-gangen keuzemenu oogst veel succes. Uw gasten hebben de keuze uit 
een uitgebalanceerd assortiment voorgerechten, hoofdgerechten en desserts. Voor iedere 
smaak en afgestemd op het seizoen. Alle gerechten worden uitgeserveerd aan tafel. Zo kunnen 
uw gasten ongeremd genieten en blijft het gezellig met een goedgevulde tafel. Het menu kan 
indien gewenst op maat uitgebreid worden met extra luxe gerechten. 
 

<VOORBEELD>  

3-gangen menu van de dag 
Kies één voorgerecht, één pannenkoek en één nagerecht uit het keuzemenu. Het actuele 3-
gangen dagmenu kunt u vinden op onze website. Dit bieden wij al v.a. € 18,50 p.p. 
 
Voorgerechten bij menu 
• Tomatensoep met croutons 
• Uiensoep met croutons en kaas 
• Soep van de dag 
• Herfst salade, met o.a. druiven, witte kaas walnoten en tuinkruiden dressing. 
• Voorgerecht van de dag. Laat u verrassen. 
• Carpaccio, met o.a. Parmezaanse kaas, pijnboompitten en dressing. (Toeslag € 2,50) 
 
Pannenkoek bij menu 
• Perzik en poeder- of kaneelsuiker 
• Rijst met boter en bruine suiker 
• Pizza pannenkoek Margherita 
• Appel en ananas met poedersuiker 
• Appel en rozijnen 
• Rozijnen met kaneel- of poedersuiker 
• Kersen met kaneel- of poedersuiker 
• Kaas, tomaat en ui 
• Kaas 
• Poedersuiker of kaneelsuiker 
• Spek 
• Spek, champignons en ui 
• Gember en kaas 
• Bosvruchten en poeder- of kaneelsuiker 
 
Nagerechten bij menu 
• Koffie, thee of muntthee met honing met een zoete verrassing. 
• Heerlijke coupe vanille-ijs met slagroom 
• Bavarois van Passievruchten met slagroom. 
• Chef's Choice, een heerlijk nagerecht van de dag. 
• Crème brûlée met appeltaartijs en slagroom  
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U kunt tegenwoordig in en bij De Pannekoekenbakker zowel 

letterlijk als figuurlijk in het huwelijksbootje stappen. Trouwen 

direct aan de prachtige natuur van de Bernisse is nu mogelijk 

bij De Pannekoekenbakker. De ambtenaar van de burgerlijke 

stand komt hier graag naartoe om het ja-woord van alle 

aankomende bruidsparen te bevestigen. Bovendien, voor een 

onvergetelijke aankomst ligt er indien je wenst een 

fluistersloep klaar. Dit huwelijksbootje brengt je in stijl naar je 

trouwlocatie en is beschikbaar voor trouwreportages. Vele 

bruidsparen hebben door de jaren heen de fotoreportages 

gemaakt aan de Bernisse. Meer info  www.nissewaard.nl … 

trouwlocaties. 

               

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nissewaard.nl/
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U ontvangt van De pannenkoekenbakker indien u wenst een uitgebreide voorcalculatie, 

zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Hierin kunnen de volgende zaken worden 

opgenomen: 

• Kosten Receptie 

aantal drankjes p.p., gebak en hapjes 

eventuele aankleding bijvoorbeeld podium, extra verlichting voor de muziek, speciaal 

meubilair, etc. 

• Kosten feestavond 

schatting aantal drankjes p.p., gebak en hapjes 

eventuele aankleding bijvoorbeeld podium, extra verlichting voor de muziek, speciaal 

meubilair, etc. 

• Kosten extra’s 

zoals bloemendecoratie, speciaal tafellinnen, versieringen, tenten, meubilair en opbouw- 

en opstartkosten (indien van toepassing). 

• Kosten entertainment (indien van toepassing) 

Algemene voorwaarden: 

• De gegeven opzet kan aangepast worden naar uw wensen. Het is slechts een globaal 
overzicht van de mogelijkheden.  

• De diversiteit in gerechten bij het assortiment hapjes is afhankelijk van de afname en de 
hoeveelheid gasten. 

• Uniforme voorwaarden Horeca zijn van toepassing op al onze offertes. Zie 
www.pannekoekenbakker/zuidland onder actievoorwaarden. 

• Al onze offerte zijn 10 dagen geldig. 

• Indien de muziek niet door De Pannekoekenbakker geregeld is. Is de klant/band zelf 
verantwoordelijk voor afdracht van vergoedingen voor auteursrechten. 

 
Wij hopen u hiermee een indruk te geven van de mogelijkheden. Vanzelfsprekend is veel aan 
te passen naar uw wensen. Wij kijken met belangstelling uit naar uw reactie. 
 
Met vriendelijke groet, 
De Pannekoekenbakker Zuidland 
 
 
Robert Broos / telefoon mobiel 06 53823883 
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