
 

 

 Prijslijst Restaurant de Palm 

Schnitzel-tafel; €18,50 p.p. (exclusief consumpties)                                           
Schnitzel, jäger- en zigeunersaus, gebakken aardappelen, frites, gebruik van de saladebar. 

 

Buffet 1 (drie-gangen menu); € 21,00 p.p. (exclusief consumpties)                                                                         
2 soorten soep met stokbrood + kruidenboter. 

4 soorten vlees; (schnitzel met gebakken ui en champignons, kipfilet met ananas, 

varkensmedaillons met roomsaus en gehakballetjes in jus.  

Ovenschotel gegratineerd, warme groenten, gebakken aardappelen, frites en gebruik van de 

saladebar. 

Schalen ijs met slagroom. 

 

Buffet 2; € 26,50 p.p. (exclusief consumpties)                                                                                                       
2 soorten soep met stokbrood + kruidenboter. 

6 soorten vlees; (schnitzel met gebakken ui en champignons, kipfilet met ananas, 

varkensmedaillons met roomsaus, gehakballetjes in jus, spareribs en saté. 

Ovenschotel gegratineerd, warme groenten, gebakken aardappelen, frites en gebruik van de 

saladebar. 

Schalen ijs met slagroom. 

 

Buffet 3; € 29,50 p.p. (exclusief consumpties)                                                                           
2 soorten soep met stokbrood + kruidenboter. 

7 soorten vlees + vis; (schnitzel met gebakken ui en champignons, kipfilet met ananas, 

varkensmedaillons met roomsaus, gehakballetjes in jus, spareribs, saté, rollade en vis uit de 

oven. 

Ovenschotel gegratineerd, warme groenten, gebakken aardappelen, frites en gebruik van de 

saladebar. 

Visspiegel met verschillende soorten koude vis. 

Schalen ijs met slagroom. 

 

Onze samengestelde arrangementen speciaal voor u 

Arrangement 1; € 35,00 p.p. 

Koffie / thee met gebak, buffet 1, 2 uur consumpties (fris, bier, wijn, binnenlands 

gedestilleerd) 

Arrangement 2; € 42,50 p.p. 

Koffie / thee met gebak, buffet 3, 2 uur consumpties (fris, bier, wijn, binnenlands 

gedestilleerd) 

Schnitzel-arrangement; € 35,00 p.p. 

Koffie / thee met gebak, kegelen, rundvleesbitterbal met mosterd, schnitzel-tafel,                3 

uur consumpties (fris, bier, wijn, binnenlands gedestilleerd) 

 



 

 

 Prijslijst Restaurant de Palm 

Uw eigen arrangement samenstelling i.c.m. een buffet of schnitzel-tafel 

1 uur kegelen; € 20,00 per uur per 2 banen 

Koffie / thee + gebak; € 6,50 p.p. 

Drankenarrangement (fris, bier, wijn, binnenlands gedestilleerd); 

1 uur € 8,50 p.p. 

2 uur € 13,00 p.p. 

3 uur € 17,50 p.p. 

3x warm hapje (bittergarnituur / 3x koud hapje; € 6,50 p.p. 

                  

BEZORGEN 

Buffet A; € 15,50 p.p.                                                                                    
3 soorten vlees, opgemaakte rundvleessalade, aardappelen, ovenschotel en rauwkosten 

 

Buffet B; € 21,00 p.p.                                                                                    
6 soorten vlees, opgemaakte rundvleessalade, aardappelen, ovenschotel en rauwkosten, 

koude vis 

 

Buffet C; € 16,00 p.p.                                                                                 
grote wienerschnitzel, zigeuner-, jäger- en roomsaus, aardappelen, ovenschotel en 

rauwkosten  

 

Stokbrood en kruidenboter; € 1,00 p.p. 

 

Afwas; €2,50 p.p. 

 


