
23) Lunchbuffet van deSwaan Overheerlijk buffet met luxe broodjes &  
broden, boerenkaas, vleeswaren, eiersalade, jam, krentenmik + vers fruit.  

              10-39 volw / ca. 1 uur  € 11.50 pp  40-80 volw / ca. 1uur  € 10.50 pp     
21) Lunchtafel van deSwaan  Gezellig gedekte tafel(s) met luxe broodjes & 
broden, boerenkaas, vleeswaren, eiersalade, jam, krentenmik + vers fruit.     

                                                                   6-24 volw.  / ca. 1 uur  € 12.50 pp 
22) Picknick / lunch van deSwaan     Broodjes assortiment hard/zacht, belegd 
met Noord-Hollandse boerenkaas, vleeswaren, onze eigen jam, krentenmik. 

                                                                   4-40 volw. / ca. 1 uur  € 10.00 pp    
24) Koffietafel van deSwaan  Plak Westfriese krentenmik, 2 belegde broodjes 

met kaas/vleeswaren + koffie/thee             4-80 volw. / ca. 1 uur  € 8.00 pp    
25) Luxe lunchbuffet van deSwaan Luxe broodjes & broden, boerenkazen, 
vleeswaren, eier- + zalmsalade, quiche, kroket, koeketaart, krentenmik, jam ed..            

20-39 volw. / ca. 1,5 uur  € 16.50 pp    40-80 volw. / ca. 1,5uur € 15.00pp             
27) Brunchbuffet van deSwaan Luxe broodjes & broden, boerenkaas, vleeswa-
ren, beenham, paté, eiersalade, rundvleessalade, zalmsalade, pastasalade, qui-
che, stokbrood met lekkere buitenlandse kaasjes, hoemoes, jam, krentenmik,  
cake, fruitsalade, smikkelgroente, frisse bonte slamix.  
Extra voor de kinderen: pannenkoekjes, frikandel, kipnuggets, zoetigheid.  
 20-39 volw. / ca. 1,5 uur  € 19.50 pp    40-80 volw. / ca. 1,5uur € 17.00pp             

 

 

Koffie/thee (onbeperkt, maximaal 1 uur), vanaf 4 personen   

92) Ontvangst koffie/thee/limonade met allerhande koekjes            € 5.00 pp   

94) Ontvangst koffie/thee/limonade met gesorteerd gebak              € 7.00 pp   

41) High Tea (sandwiches/taart/cake/chocolade e.d.)     1 tot 2uur   € 17.50pp 

Locatie Wagenweg 2 / Langedijk - Mogelijk van april t/m oktober.                
Locatie De Swaan 18 / Langedijk - Jaarrond mogelijk  

 
 Alle locaties: Kinderen 0-2jr zijn GRATIS / Kinderen 3-12jr horeca half geld 

Na reservering open tussen 8-22uur          info@deswaan.nl 
www.deswaan.nl (Eten & Drinken)    0226-391883 / 06-57983390   

 

LET OP, per groep slechts 1 menukeuze mogelijk / extra’s zijn obv gehele groep. 

Weergegeven menu indeling is zuiver indicatief, o.a. afhankelijk van seizoen en aantal deelnemers.     

Prijzen uitsluitend geldig icm een activiteit bij deSwaan & bij minimaal 7 dagen vooraf reserveren. 

Alle lunch prijzen zijn inclusief onbeperkt koffie/thee,  
diverse vruchtensappen & zuivel gedurende aangegeven tijd.  



 
 

 

31) Smikkelbuffet van deSwaan incl. bier-wijn-fris  

Stokbrood met kruidenboter & lekkere kaasjes, diverse warm vlees, 

aardappelsalade, diverse groentesalades, pastasalade, patat, saus.                 

Voor de kinderen ook minisnacks + pannenkoek.  

12-39 volw / ca. 2 uur  € 27.50 pp (eten & ijs/koffie toe) 

12-39 volw / ca. 3 uur  € 32.50 pp  40-100 volw / ca. 3 uur  € 30.00 pp  

30) Smikkeldiner aan tafel incl. bier-wijn-fris  

Bourgondisch genieten met de potten en pannen op tafel. Hierbij 

maakt de kok afhankelijk van het seizoen een heerlijke maaltijd klaar! 

8-16 volwassenen / 2 tot 3 uurtjes  € 35.00 pp 

34) Barbecue van deSwaan  incl. bier-wijn-fris  

Ons overheerlijke bbq-vlees, groentesalades, fruitsalade, stokbrood 

met kruidenboter & heerlijke kaasjes, diverse sauzen.                      

Incl. vegetarisch                    (BBQ = door vrijwilligers van de groep) 

6-39 volw / 2,5-3 uur  € 35.00 pp  40-80 volw / ca. 3 uur  € 32.50 pp   

65) Snackmenu Compleet incl. bier-wijn-fris  

Bakje patat, keuze snack + sauzen  8-39 volw /ca. 2 uur  € 16.00 pp   

63) Broodjesmenu Compleet incl. bier-wijn-fris      Soep, stokbrood/

kruidenboter, luxe broodjes, kaas & vleeswaren, rundersalade, smik-

kelgroente, frisse slamix               12-39 volw /ca. 2 uur  € 22.00 pp   

 

 

 

 
 

Voor meer menukeuze’s kijk op www.deswaan.nl (Eten & Drinken). 
Uitsluitend icm een parkbezoek / activiteit bij deSwaan of haar  
partners. Kosten voor activiteit komen nog bij genoemde prijzen. 

 

Alle dinerprijzen zijn inclusief nootjes bij ontvangst, 
 alle consumpties (bier-wijn-fris) & koffie/thee + 2 bollen roomijs toe. 

Prijslijst  per 1 januari 2020 / versie 1 

Alle prijzen zijn inclusief BTW/ (Prijs)wijzigingen voorbehouden. 

Vegetarisch en dieet svp vooraf doorgeven, dan houden we er rekening mee. 

Borrelen, babbelen & knabbelen 

75) Half uurtje (incl. pinda’s)        € 5.00  

76) 1 uur (incl. 3minisnacks pp)     € 8.00 

77) 2 uur (incl. 3minisnacks pp)   € 13.50 

Eten & Drinken groepen: 
Kinderen 0-2jr zijn GRATIS 

Kinderen 3-12jr zijn half geld 


