Arrangementen voor groepen
Ontvangst

Drie-gangen herberg menu
3 4,3 5,3 6,3 5,50
3 6,50

Koffie of thee met een halve pillewegge
Koffie of thee met appelgebak
Koffie of thee met appelgebak en slagroom
Koffie of thee met een petit four
Koffie of thee met gesorteerd gebak

Lunch en diner

Boerenbroodmaaltijd met onder andere:
• Diverse broodsoorten, waaronder wit-, en bruinbrood,
croissants, Achterhoekse pillewegge, bolletjes en roggebrood.
• Rijkelijk gegarneerde huzarensalade
• Roomboter, diverse vleeswaren, boerenkazen en zoetwaren
• Onbeperkt koffie, thee, melk en karnemelk
Uitbreidingen op dit arrangement:
1. Kroket met mosterd
+ 3 2,2. Spiegelei op ham
+ 3 2,3. Kopje soep
+ 3 3,-

Brunch in buffet vorm
De brunch bestaat uit:

koud
• Vleesplank met diverse vleeswaren
• Achterhoekse kaasplank
• Aardappelsalade met knapperige aroma ui en spekjes
• Rundvleessalade en zalmsalade
• Verschillende rauwkosten

Brood
• Gevulde rozijnen bolletjes met zachte vanille crème
• Cupcakes
• Pillewegge en zuurdesembrood
• Gesorteerde mini broodjes

Warm
• Tomaten en groenten soep
• Gebakken ei en roerei
• Spekjes, champignons
• Romige kerrie ragout
• Gehaktballetjes in jus
• Gegrilde mini hamburgers, gegrilde zalm bonbon
Inclusief koffie, thee, melk, vruchtensap

u 26,50

u 22,50

Het stamppottenbuffet bestaat uit:
• Stamppot boerenkool, zuurkool en hutspot
• Runderhachee, gehaktballetjes
• Braadworst en rookworst
• Vlees ribbetjes en varkensrollade
• Knapperige spekjes, vlees jus
• Mix zuur, mosterd en piccalilly

u 32,50

Het proeverij diner wordt geserveerd in het Hoofdkwartier
van de Prins, dit is het a la carte restaurant binnen de muren
van Erve Kots.

Natuurlijk kunt u naast onderstaande arrangementen ook
lunchen van onze menukaart.

3 14,50

Stamppottenbuffet

Keuze uit: Tomatensoep of seizoensoep
Keuze uit schnitzel, varkensrollade of zalmfilet
(geserveerd met diverse garnituren)
Boeren vanille-ijs met slagroom tot slot

Drie gangen proeverij diner in
het Hoofdkwartier

Koffietafel

u 24,50

High Tea

3 22,50

In buffet vorm of op etagères op tafel
De high tea bestaat uit:
• Scones, suikerbrood
• Petit four, cakejes, bonbons
• Sandwiches met ham, sandwiches met kaas
• Canapé met gerookte zalm
• Mini broodje met carpaccio
• Groente bouillon met tuinkruiden
• Kalfskroket op een broodje met kruiden mosterd
Inclusief verschillende soorten thee en koffie.

Drie-gangen pannenkoeken menu

u 16,50

Keuze uit tomaten- of bouillonsoep
Pannenkoek naar keuze met maximaal 2 soorten beleg
Boeren-vanille ijs met slagroom tot slot

De proeverij bestaat uit drie gangen en kan uitgebreid worden
met een vierde gang. Na ontvangst met huis-gemarineerde
olijven en gebrande nootjes uit de houtskooloven en een heerlijke amuse van het huis, start u met een proeverij van voorgerechten. Dit zijn diverse vlees- en visbereidingen, brood uit de
houtskooloven en diverse smeersels.

Arrangementen,
Feesten & Buffetten

Voor het hoofdgerecht heeft u de keuze uit:
• Hereford entrecote
• Varkenshaas medaillons
• Vis van de dag
• Seizoen gebonden gerecht
• Vegetarisch gerecht
Het hoofdgerecht wordt uiteraard geserveerd met
bijpassende garnituren.
Het Grand Dessert bestaat wederom uit een proeverij van
heerlijke desserts van onze kaart.

1.

Vier gangen proeverij

2.

de bovenstaande proeverij wordt uitgebreid met een
tweede gang, een proeverij van soepen.

u 36,50

3.

De arrangementen in deze brochure zijn afgestemd op 		
groepen vanaf 16 personen. Bent u met minder personen,
maar spreekt een arrangement u wel aan?
We overleggen graag met u over de mogelijkheden.
Kinderen van 4 tot 12 jaar nemen deel voor de helft van de prijs 		
(50%) van de genoemde prijzen.
Alle prijzen zijn per persoon, inclusief BTW, prijswijzigingen
voorbehouden.

Herberg Erve Kots is specialist in het ontvangen van (grote) groepen en het organiseren van
feesten en buffetten. Bij ons krijgt u altijd maatwerk en kiest u zelf de sfeer en invulling die
bij u en uw gezelschap past; keurig bediend aan tafel of gezellig aan de bar met statafels in

Pannenkoeken- & grillbuffet

Standaard iedere zondag vanaf 15.00 uur. (bij groepen
vanaf 25 personen ook op andere dagen mogelijk)
Onbeperkt genieten van allerlei gerechten bereid in onze
vernieuwde open keuken?
Proef onze heerlijke verse pannenkoeken. De pannenkoeken
worden à la minute naturel gebakken, waarna u deze kunt
beleggen met diverse warme- en koude toppingen.
Naast pannenkoeken vindt u op het buffet ook soepen, rauwkosten, salades, diverse groenten- en aardappelbereidingen
en verschillende soorten vlees.
De vleesgerechten worden onder andere bereid op onze grill
of komen uit de Rotisserie die in onze open keuken pronkt.
Dit buffet kunt u afsluiten met een heerlijk dessert.

de zaal. U heeft de keus uit een van de 5 zalen met elk hun eigen sfeer.

u 19,50

In deze brochure zijn de mogelijkheden overzichtelijk voor u gebundeld. Naast deze opties
is het ook mogelijk om te overnachten in ons hotel, het Logement of te dineren in ons
à la carte restaurant ‘Hoofdkwartier van de Prins’. Hebt u specifieke wensen?
Eimersweg 4,
7137 HG Lievelde
info@ervekots.nl
0544 371691

Leg ze aan ons voor, we realiseren ze graag voor u.

www.ervekots.nl

De herberg is dagelijks geopend
van 10.00 tot 20.00 uur

Wilt u meer weten over de mogelijkheden of een blik op onze locatie werpen?
Bel of mail voor een afspraak of kom gewoon even langs. We heten u van harte welkom!

Familie Weenink en medewerkers

Activiteiten

Feesten &
buffetten

Openluchtmuseum
Ontdek het museum waar u ziet hoe vroeger in de
Achterhoek geleefd en gewerkt werd.
Entreeprijs volwassenen
3 4,50
Entreeprijs kinderen
3 2,25
Rondleiding met Gids
+ 3 20,(eenmalig per groep)
Educatieve museumroute
+ 3 4,50
		

(per boekje)
Geschikt als activiteit voor scholen

Weefgetouw
Koud:

Ontvangst
Koffie geserveerd met:
• Halve pillewegge of cake
• Soes
• Petit four
• Gesorteerd gebak
• Taartenbuffet
• Sweet table

3 4,3 4,50
3 5,50
3 6,50
3 6,50
3 9,50

Brouwhoes Bier
Experience

Bruidstaart geserveerd met:
• Prosecco
• Koffie

3 10,3 7,50

Benieuwd naar arrangementen voor de bier experience?
Informeer naar de folder of kijk op de website
www.brouwhoesachterhoek.nl

Prosecco per glas
Champagne per glas

3 3,50
3 5,50

2 kopjes koffie of thee
met daarbij luxe mini broodjes

3 9,50

Klompengolf

Klootschieten

In de wei, inclusief een welkomstdrankje
Kosten volwassenen
Kosten kinderen

Langs de openbare weg, ongeveer 2 kilometer.
Inclusief een welkomstdrankje
Kosten volwassenen
Kosten kinderen

3 5,50
3 3,50

3 4,3 3,-

Spinnewiel
Koud
Klomp schilderen

Huifkartocht

Beschilder een houten klomp, leuk als cadeau of souvenir
Kosten volwassenen
3 6,50
Kosten kinderen
3 6,50

Vertrek vanaf Erve Kots door het prachtige Achterhoekse
landschap. De tocht wordt verzorgd door een ervaren
koetsier, die u nadien weer afzet bij Erve Kots. Deze tocht
wordt verzorgt door De Hemmelehoeve uit Lievelde.

www.hemmelehoeve.nl

3 19,50

Hoenderfilet uit de houtskooloven met gebakken ananas
Zacht gegaarde procureur van varken met honingtijm
Gekruide gehaktballetjes in vlees jus
Romige aardappelgratin en friet

Het bovenstaande spinnewiel buffet uitgebreid met:

Koud
• Gemarineerde Noorse garnalen met whisky saus
• Zalm wrap met frisse crème fraiche en tuinkruiden
• Diverse rauwkost salades

Warm
• Seizoen groenten

• Runderstoofpotje van ossenhaaspuntjes in rode wijn, met
bleekselderij, sinaasappel, uitjes en knoflook
• Kipfilet van de grill met roomboter en gebakken ananas
• Zacht gegaarde Procureur van varken met honingtijm
• Varkenshaasmedaillons met romige pepersaus
• Ouderwets lekkere rundersukade met uiensaus
• Roerbak van champignons en pesto
• Diverse warme garnituren, onder andere verse seizoensgroenten, aardappelgratin, gebakken aardappels met
spekjes, ui en friet.

3 32,50

Batavier
Koud

3 36,50

• Runder carpaccio met Parmezaanse kaas, pesto en
pijnboompitten
• Eendenborstfilet
• Royaal belegde visplank met o.a. paling, forel,
gemarineerde garnalen, zalm
• Nägelholt en Coppa uit de Achterhoek
• Aardappel-eisalade met knapperige spekjes
• Gevulde sweet peppers met mozzarella spiesjes
• Gegrilde hoendersalade met pasta, noten,
zongedroogde tomaten en boeren-fenegriekkaas
• Ambachtelijke broodjes met diverse boters en sauzen

Warm
• Hereford runderentrecôte
• Kruiden varkensmedaillons
• Boerderij kipfilet met gember en oregano gemarineerd
• Bonte Bentheimer rundersteak
• Wooldse meervalfilet
• Zalmforelfilet
• Romige pasta met lente-ui
• Romige aardappelgratin en friet
• Kruidige Roseval aardappel met appel, rozemarijn,
spekjes en ui
• Groenten van het seizoen
• Diverse rauwkosten

3 23,50

•
•
•
•

Vis salade met rivierkreeftjes
Glaasjes gevuld met gemarineerde Noorse garnalen
Zoute harig met aroma ui
Gerookte meerval met makreelfilet

Warm
• Gegratineerde zalmfilet

Prinsheerlijk 			
Koud

3 9,50

Let op, dit is geen maaltijd vervangend buffet.

Koud
• Achterhoekse kaasplank
• Huisgemarineerde olijven
• Gevulde sweet peppers
• Tapenade
• Gesorteerde mini broodjes en stokbrood
• Kruidenboter en knoflooksaus
• Filet Americain, eiersalade en kipsalade
• Gerookte zalm filet met basilicum en roomkaas
• Haring op roggebrood met een uitje
• Serrano ham met mango chutney
• Geitenkaas mousse met brie en walnoot
• Rundvleessalade
• Vismousse met gerookte meerval

Warm
• Gehaktballetjes in jus
• Mix van gefrituurde hapjes
Uit te breiden met: Kipsaté en pindasaus

+ 3 4,50

Bittergarnituur
Koude hapjes

3 1,25

• Pikant vlees balletje
• Wrap met gerookte zalm en kruidenkaas
• Mini broodje met carpaccio
• Canapé brie, walnoot, mini peper
• Gevuld ei
• Puntje kaas met ananas en druif
• Toastje met rundvleessalade en framboos
• Haring op roggebrood

Koud

Warm

Spinnewiel luxe

Warm

Avond hapjesbuffet

Het bovenstaande Weefgetouwbuffet uitgebreid met:

• Coburger ham met meloen en rode uien chutney
• Achterhoekse vleesplank met o.a. nägelholt, pastrami en
worst soorten
• Rijk gevulde rundvleessalade
• Aardappel ei salade met knapperige spekjes
• Gemarineerde Noorse garnalen met whisky saus
• Zalm wrap met frisse crème fraiche en tuinkruiden
• Diverse broodjes met boters en sauzen

•
•
•
•

• Coburger ham met meloen en een rode uienchutney
• Vleesplank met o.a. huis gedroogde nägelholt, pastrami,
paté, varkens coppa en diverse soorten worst
• Rijk gevulde rundvleessalade
• Aardappelsalade met knapperige spekjes
• Pasta-kipsalade met noten, zongedroogde tomaten en
boeren-fenegriekkaas
• Diverse rauwkosten, mix sla en fruit compote
• Rijk gevulde broodmand met diverse broodsoorten
• Diverse boters en sauzen

Weefgetouw luxe

Koud warm buffet
mogelijkheden

3 27,50

Warme hapjes

3 32,50

• Vleesplank met o.a. huis-gedroogde nägelholt, pastrami,
paté, coppa van het wolvarken en diverse soorten worst
• Gerookte meerval en gerookte forel
• Vissalade met gerookte zalm
• Ambachtelijke rundvleessalade met remouladesaus
• Aardappel-eisalade met knapperige spekjes
• Gegrilde hoendersalade met pasta, noten,
zongedroogde tomaten en boeren-fenegriekkaas
• Ambachtelijke broodjes met diverse boters en sauzen

Warm
• Bonte Bentheimer rundersteak
• Achterhoeks Helder varkensfilet
• Boerderij kipfilet met gember en oregano gemarineerd
• Zeebaarsfilet
• Romige aardappelgratin en friet
• Kruidige Roseval aardappel met appel, rozemarijn, spekjes en ui
• Groenten van het seizoen
• Diverse rauwkosten

•
•
•
•

Dessert mogelijkheden
IJs uit de klomp

3 4,75

• Klomp gevuld met bolletjes boeren vanille-ijs
Versierd met aardbeiensaus, slagroom, en toppingen

IJs dessertbuffet

• Diverse rijk gegarneerde ijstaarten
• Verschillende smaken bavaroises
• Diverse taarten, zoals bijvoorbeeld tiramisu
• De chocolade fontijn
• Geflambeerde warme kersen
• Verse fruit salade
• Slagroom, koekjes en een rijke keuze aan toppings

Warme hapjes luxe

3 2,-

Bovenstaande warme bittergarnituur uitgebreid met:
• Thaise saté
• Mini saucijzenbroodje
• Kleine loempia

3 6,50

• Diverse rijk gegarneerde ijstaarten
• Chocolade en karamelsaus
• Geflambeerde warme kersen
• Verse fruit salade
• Slagroom, koekjes en een rijke keuze aan toppings

Dessertbuffet royaal

3 1,-

Rundvlees bitterbal
Nasi hapje
Bami hapje
Kipnugget

Afsluiting
3 9,50

Puntzak frites voor de stevige trek tussendoor
of ter afsluiting.
Frikandel of kroket voor de stevige trek tussendoor
of ter afsluiting.
Koffie als afsluiting geserveerd met
• Broodjes ham en kaas
• Mini broodjes warm vlees
• Puntzak frites

3 2,50
3 2,50

3 5,50
3 5,50
3 4,50

