
Paasbrunch
Pannenkoeken 
en Grill buffet

1e Paasdag

2e Paasdag

Geopend op

 € 36,50 p.p.

1e en 2e Paasdag
vanaf 16.00 uur

U kunt natuurlijk bij ons terecht voor een heerlijk a la carte diner. 

Daarnaast bieden wij ook ons Kastjesmenu aan.

Kastjesmenu:

Het Kastjes menu is een driegangen proeverij menu met allerlei 

gerechten. Wij serveren dit tijdens de Paasdagen geheel in Paassfeer.
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PANNENKOEKEN  
& GRILL PAASBUFFET

PAASBRUNCH

De pannenkoeken worden a la minute voor u in de zaal gebakken 

en de andere gerechten komen direct van de grill, 

uit de pan of uitonze Rotisserie.

Rijk gevulde vleesplank | diverse soorten kaas | diverse salades 

rauwkosten |eiersalade met spekjes | broodjes | boters en smeersels 

zoetigheden | compotes. En nog veel meer koude heerlijkheden.

 

Romige, rijk gevulde aspergesoep | Tomatensoep.

 

Gebakken spekjes | kerrie ragout | zalm bonbon | gebakken ei | kip uit de 

rotisserie | hamburger van de grill | snacks | gehaktballetjes in jus | zacht 

gegaarde rollade. En heel veel naturel Pannenkoeken met toppingen!

 

Chocolade mousse | bonbons | hangop | cakejes | vers fruit

chocolade fontein | kinderijsje.

Op de buffetten in de zaal staan diverse koude en warme heerlijkheden 

gepresenteerd. Ook zal de keuken brigade verschillende gerechten 

bereiden in onze open keuken.

Diverse broodsoorten waaronder gevulde rozijnenbolletjes met 

vanille crème | uien kaas broodjes met roomkaas | mini muffins | Paasstol 

appeltaart met vanille saus | Vleesplank met verschillende vleeswaren

Diverse Achterhoekse kazen | ambachtelijke salades |  gevulde eitjes 

gerookte vissoorten. En nog veel meer koude heerlijkheden.

 

Romige, rijk gevulde aspergesoep | Tomatensoep.

 

Pastei met champignonragout | roerei | gegrilde zalm bonbon | verse 

gegrilde hamburgers | gehaktballetjes | zacht gegaard kruiden varken en 

nog veel meer lekkers. 

Hangop | Fruitsalade | Chocolade mousse | Rode vruchten compote. 
koffie, thee, melk, karnemelk, jus d’orange en appelsap 

zijn bij de prijs inbegrepen.

VOLWASSENEN € 29,50 p.p.

KINDEREN € 14,50 p.p.

VOLWASSENEN € 29,50 p.p.

KINDEREN € 14,75 p.p.
KINDEREN VAN 4 JAAR T/M 12 JAAR

TOT 4 JAAR GRATIS
KINDEREN VAN 4 JAAR T/M 12 JAAR

TOT 4 JAAR GRATIS

2e PAASDAG
aanvang vanaf 15.00 uur11.30 uur Paaseieren zoeken voor de kinderen.

1e PAASDAG
aanvang om 12.00 uur
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KOM HEERLIJK GENIETEN TIJDENS 
DE PAASDAGEN BIJ ERVE KOTS

INHOUD ARRANGEMENT:

HOTEL 
PAASARRANGEMENT

- Overnachting in een comfortkamer

- Heerlijk Paasontbijt

- 3 gangen Paas kastjesmenu (proeverij menu)

€ 90,- p.p.

Prijs bij boekingen van een tweepersoonskamer. 

Bij boekingen voor een eenpersoonskamer brengen wij € 30,- 

extra in rekening. De prijs is exclusief toeristenbelasting.


