
 

 

 

 

Café– restaurant party centrum 
De Gouden Leeuw 

 
Raadhuisstraat 13 

4844 AA  Terheijden 
0765931353 

Www.degoudenleeuwterheijden.nl 
info@degoudenleeuwterheijden.nl 

 



 

Receptie € 18,50 
1,5 uur onbeperkt koffie, thee, pils, fris, wijn 

 knabbelstengels en nootjes op tafel    

                 2x rondgaan met assortiment                 
warme hapjes 

 

middag borrel € 29,20 
2x Koffie/ thee met gesorteerd gebak  

Drie uur onbeperkt dranken pils, fris, wijn 

 knabbelstengels op tafel    

                 2x rondgaan met assortiment                 
warme hapjes 

                      Broodje kroket of frikandel 

 

High tea/borrel  € 39,25  
Twee uur onbeperkt pils, fris, wijn 

Nootjes en knabbelstengels op tafels 

high tea buffet : 

Koffie en diverse soorten thee, cupcakes, 
bonbons, roomboterkoekjes, scones met jam en 

room, mini koffie- en chocoladebroodjes, mini sau-
cijzen- en worstenbroodjes, diverse hartige en zoe-
te hapjes, sandwiches en minibroodjes luxe belegd, 

roerei, groente quiche 

  

Brunchbuffet borrel € 37,50  

Drie uur onbeperkt dranken                 
pils, fris, wijn 

Diverse brood, harde en zachte broodjes,                       
croissants, krentenbollen, mini koffie- en                           

chocoladebroodjes, brie, zachte kruidenkaas,                  
gerookte zalm, sla, tomaten, komkommer, drie 

soorten vleeswaren, twee soorten kaas,                      
zoetwaren, vers fruitsalade. 

Warm: tomatensoep, kroket 

onbeperkt koffie, thee, jus d’orange en melk  

borrel met koud/warmbuffet € 69,75 
Koffie/thee met gesorteerd gebak 

vijf uur onbeperkt dranken pils, fris, wijn 

Nootjes en knabbelstengels,                                                
schaaltje olijven op tafel 

Borrelen 

Koud/ warmbuffet  

 Warm: Groentesoep, tomatensoep,                           
saté in satésaus, witte rijst, stukjes kip in ker-

riesaus met ananas, stukjes varkenshaas in            
champignonsaus, vegetarische quiche,                              

gegratineerde aardappelen,  frites 

Koud: Ardennerham met meloen, achterham 
met asperges, Noorse garnalen, gerookte            

makreel, haringen, tonijnsalade,                                       
pastasalade,  huzarensalade, gevulde eieren-en 

tomaten, stokbrood, kruidenboter,                                 
diverse sausjes. 

Koffie na afloop 

 

 

Walking dinner borrel € 63,75 

             Koffie/thee met petit four 
vijf uur onbeperkt pils, fris, wijn. 

brood met divers smeerseltjes op 
tafel 

plank met charcuterie, kazen,                      
olijven, tomaatjes, druiven, noten. 

Rondgang met: 

courgettesoepje 

grote garnaal op bedje van siciliaanse         
pasta 

saté met satésaus en kroepoek 

zakje boerenfrites met fritessaus 

zuivelijs van boerderij de Laak 

(citroen, aardbei of vanille) 

Koffie met bonbon na afloop 

 

All-in arrangementen 

*arrangement met buffet is vanaf 45 personen 



   

 

Feestarrangement 1 € 24,95 
4 uur onbeperkt pils, fris, wijn 

Dranken zelf halen aan de bar 

 knabbelstengels en nootjes op tafel    

                 2x rondgaan met assortiment                 
warme hapjes 

 

Feestarrangement 2 € 32,50 
4 uur onbeperkt  pils, fris, wijn 

Bediening aan tafel 

 knabbelstengels en nootjes op tafel    

             2x rond gaan met assortiment koude hapjes 

2x rondgaan met assortiment warme hapjes 

       Bakje frites met Mayonaise 

 

Feestarrangement 3 € 39,25 
Ontvangst met glaasje bubbels 
4 uur onbeperkt  pils, fris, wijn 

Bediening aan tafel 

 knabbelstengels en nootjes op tafel    

Hapjes op tafel: kaas, worst, kleine gehaktballetjes, 
olijven augurken, zure uitjes  

3x rondgaan met  assortiment warme hapjes 

Bakje frites met mayonaise 

 

Feestarrangement 4 € 43,80 
koffie/thee met gesorteerd gebak 

4,5 uur onbeperkt  pils, fris, wijn 

Bediening aan tafel 

 knabbelstengels en nootjes,  

Olijven, groenten stengels met dipsaus op tafel  

3x assortiment van koude hapjes 

3x assortiment van warme hapjes 

Broodje kroket of frikandel 

   

Feestarrangement 5 € 50,50 
Koffie/thee met petit four 

4,5 uur onbeperkt pils, fris, wijn 

 knabbelstengels en nootjes op tafel    

Hapjes op tafel: kaas, worst,  gehaktballetjes, 
olijven augurken, zure uitjes  

Satébuffet : Saté, Satésaus, nasi, atjar,             
ananas, kroepoek, stokbrood, kruidenboter, 

frites 

Borrel -en feestarrangementen zijn 

uit te breiden met: 

• Verlenging per 1/2 uur € 2,75per                     
gereserveerd persoon 

 

• Dranken Hollandspakket 
(bessenjenever, apfelcorn, vieux, 
schrobbelèr, safari, pisangambon, 

passoa en speciaal bieren)                   
€ 2,75 per gereserveerd persoon 

 

• Dranken Hollands -en buitenlands-
pakket( vodka, gin, mailibu, boswan-
deling, bacardi,  wiskey, v.s cognac, 
tia maria, baileys, amaretto) € 3,50 

per gereserveerd persoon 

 

• Drive in show FvG of Gotcha 

Prijs en beschikbaarheid op aanvraag 



                       

Welkomstdrankje 

Glas prosecco   € 3,75 

mousserende rosé   € 4,25 

Glas Champagne   € 8,50 

Champagne toren met  

mousserende wijn  € 5,75 

Cocktail (per glas)   € 3,95 

Chips en nootjes op tafel p.p.: 

Gemengde Nootjes € 1,- 

Zoute Knabbelstengels € 0,75 

Schaaltje olijven  € 1,- 

Chips paprika en naturel  € 1,- 
Warme hapjes: 
Bitterbal € 0,75 

Luxe bitterbal € 1,- 

Mini loempia’s met chilisaus € 0,75 

Warme mix (mini bami– en nasi hapjes, 
kipnuggets, gehaktballetjes) € 0,85 

Mini kaassoufflé € 0,95 

Vlammetjes € 0,95 

Cocktailsaté met satésaus € 1,- 

Gefrituurde gambastaarten € 1,25 

Mini sausijsje € 1,50 

2 stokjes saté met satésaus en                     
stokbrood € 6,25 

Koude hapjes prijs per stuk: 

Kaas/ worst € 0,75 

Komkommer met monchou € 0,85 

Asperge gerold in ham € 0,85 

Gevulde eitjes met tonijn/ ei € 0,95 

Mini pasteibakje gevuld met mouse 

 van paté en zalm € 1,35 

 Assorti Wrap € 1,50  
 gerookte zalm, kaas, kipfilet en pesto, 
ham en spread  

Mozzarellaspiesjes met zongedroogde  

tomaatjes en basilicum € 2,- 

Stokbrood luxe belegd met: haring,  ge-
rookte zalm,  garnalen, paté en brie 
(vanaf 50 stuks) € 2,75  

 Gevulde amuse glaasjes € 3,50                 

Carpaccio, Garnalencocktail, gerookte 
ham met meloen,                                                
Salade van feta 

Als afsluiting: 
 frites met mayonaise € 2,75 

Warm worstenbroodje € 2,75 

Broodje kroket € 2,75 

Broodje frikandel  € 2,75 

koffie met broodje ham of kaas € 5,50 

2 stokjes saté met satésaus en                        
stokbrood  € 6,25 

Gebak en zoetigheid 

Bruidstaart € 5,75 

Gesorteerd gebak van bakker € 3,50 

Petit four ( 5x5 cm)€ 3,- 

Slagroom petit four met foto ( 6x6) € 3,25 

Cupcakes  € 2,95 

Antonius/gummaruskoek € 2,50 

Soesjes, bonbon, minitompoes € 2,- 

Tafel vol lekkernijen € 7,95 diverse                 
gebak, soesjes, cupcakes, bonbons met  
koffie en thee in buffet vorm  

Service kosten eigen gebak € 1,- 



    

 

  

            

Condoleances 

 2x koffie/thee met een warm worstenbroodje, 
2x half broodje ham/kaas € 11,75 

 

Onbeperkt koffie/thee met onbeperkt                   
broodjes belegd met kaas en diverse                      

vleeswaren € 14,50 

 

Onbeperkt koffie/thee met een warm          
worstenbroodje, 2x half broodje ham/kaas,  

1/2 krentenbol belegd met roomboter.    
Drankje pils, fris, wijn € 16,50 

 

KOFFIETAFEL volkoren-, tarwe- en wit brood,  
kadetten, tarwebollen, krentenbrood  roombo-
ter, diverse soorten vleeswaren, kaas, jam,  
onbeperkt koffie en thee  € 12,50  

 

  Uitgebreide KOFFIETAFEL                                               
Volkoren-, tarwe- en wit brood,  kadetten,   
tarwebollen, krentenbollen, croissants,                          
pistolet,  roomboter, diverse soorten                        
vleeswaren, komijnekaas en jonge kaas,                 
eiersalade, jam,  glas jus d’orange of melk,              
onbeperkt koffie en thee  € 15,-   

 
     Extra’s:   

    Groentesoep  € 3,50      

    Kroket  € 1,50  

Broodbuffet € 12,50  
Wit en bruin brood, witte en bruine harde en 
zachte broodjes, krentenbrood, eierkoeken, 

roomboter, drie soorten vleeswaren,                          
twee soorten kaas, zoetwaren ,onbeperkt koffie, 

thee, jus  d’orange en melk  

 

Luxe Broodbuffet € 18,50  
Wit -en bruin brood, witte -en bruine harde en 

zachte broodjes,  croissants, krentenbollen, mini 
koffie- en chocoladebroodjes, eiersalade, brie, 

zachte kruidenkaas, gerookte zalm, sla, tomaten, 
komkommer, drie soorten vleeswaren, kaas, 

zoetwaren ,onbeperkt koffie, thee, jus  d’orange 
en melk  

Extra: Tomaten- of groentesoep € 3,50 

Kroket € 1,50 

Vers fruitsalade € 2,50 

Roerei met spek 2,50 

High Tea buffet € 26,50 

Koffie en diverse soorten thee, cupcakes,               

bonbons, roomboterkoekjes, scones met jam en 

room, mini koffie- en chocoladebroodjes, mini 

saucijzen- en worstenbroodjes, diverse hartige 

en zoete hapjes, sandwiches en minibroodjes 

luxe belegd, roerei, groente quiche 



   Buffetten vanaf 45 personen 

 

              
Vlaams buffet € 12,50 

Vlaamse frites, kroketten, frikadellen, kaassoufflé                         
gesnipperde uitjes, Mayonaise, ketchup, satésaus,    

mosterd, salade met ei en tomaat 

                         
 Saté buffet € 19,50  

Saté, Satésaus, nasi, atjar, ananas, kroepoek,              
stokbrood, kruidenboter, frites 

Extra: warme beenham met mosterdsaus € 3,50  

 

Koud/ warm Hollandsbuffet € 32,50  
Warm: Tomaten- en groentesoep,                                            

beenham met mosterdsaus, gehaktballetjes in jus,  
gemarineerde kippenvleugeltjes,                               

stoofvlees met garni van spekjes, ui en                          
champignons, rode kool, puree, frites.    

  Koud: gerookte makreel, haring met uitjes,                  
garnalen, boerenpaté, uitgebreide huzarensalade 
met gevulde tomaten en eieren, diverse soorten 
sla, dressing, noten, zongedroogde tomaatjes en 
oude Hollandse kaas snippers, vers fruit salade, 

(stok)brood, roomboter 

 
Koud/ warmbuffet € 42,50 

 Warm: Groentesoep, tomatensoep,                           
saté in satésaus, witte rijst, stukjes kip in                       

kerriesaus met ananas, stukjes varkenshaas in 
champignonsaus, vegetarische quiche,                             

gegratineerde aardappelen, frites 

Koud: Ardennerham met meloen, achterham met   
asperges, Noorse garnalen, gerookte                   

makreel, haringen, tonijnsalade,  pastasalade,   
huzarensalade, gevulde eieren, gevulde tomaten, 

stokbrood, kruidenboter, diverse sausjes 

Koud/warm Wereld buffet € 47,50  
Warm: Gyros met tzatzikisaus (Grieks), Paella 

(Spaans) Saté met satésaus (Indonesië), nasi 
(China), miniballetjes in stroganovsaus (Russisch),                  

Pangafilet op een bedje van oosterse groenten 
(Vietnam),  frites (België) 

 

Koud: Carpaccio met geraspte kaas (Italië),                   

Pastasalade (Italië), waldorfsalade (Oostenrijk),             
Salade van feta, tomaat en zwarte olijven 

(Grieks),  gerookte makreel (Noorwegen), mosse-
len Catalaanse wijze,  vers fruitsalade, Franse 
kaas, breekbrood, stokbrood, tapenade, aioli, 

kruidenboter 

Dessert  

Weckpotje ijs van ijsboerderij de Laak € 4,75 
Chocolade, vanille, aardbeien, citroen 

 

Ijstaarten buffet  € 8,50                                              
Diverse ijstaarten gemaakt door een                                      

ambachtelijke ijsboerderij: 
Stroopwafelijstaart, vanille met Amarenekerse-

nijstaart, witte- en bruine chocolade ijstaart 
(ook in andere smaken mogelijk) 

  

Dessertbuffet 1 € 6,50  

Verse fruit salade, vanille ijs, slagroom,                      

warme chocoladesaus, aardbeiensaus 

 Dessertbuffet 2 € 8,90  

Diverse smaken ijs, warme kersen,                              

warme chocoladesaus, soesjes met chocolade-

saus,  bavaroise, mousses, vers fruit salade,                   

slagroom 



 

 

 

 

keuzemenu  

 

 

U stelt uit de gerechten zelf een keuzemenu samen,                                               

uit elke gang kiest u twee gerechten                                                          

Uit deze twee gerechten kan uw gezelschap kiezen op de dag zelf.   

Stokbrood met kruidenboter inbegrepen 

  soep, hoofdgerecht, nagerecht € 26,50 

  Koud voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht € 31,50 

 voorgerecht, soep, hoofdgerecht, nagerecht € 35,- 

Bij gerechten met een * wordt een meerprijs berekend 

 Koude voorgerechten 

Ardennerham met meloen  

Garnalencocktail  

Salade met feta 

Carpaccio van ossenhaas  

*Grand entree met soepje  

(meerprijs € 4,50 ) Een combinatie van diverse  

voorgerechten: soepje, vlees en vis 

Soepen 

Tomatensoep  

Groentesoep  

Champignonsoep 

 

Hoofdgerechten 

kogelbiefstuk met pepersaus  

Varkenshaas met stroganoffsaus   

Schnitzel met champignonsaus  

Saté met satésaus 

 Kalkoenoester gevuld met rundergehakt met                                          

honingmosterdsaus 

Kipfilet met ananas en kerriesaus 

*Zalmfilet met dillesaus  (meer prijs 2,50) 

*Tournedos met pepersaus (meer prijs € 9,50 )  

Vegetarisch:                                                                                  

Gevulde paprika met mozzarella en pesto 

 

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met gemengde salade, 

warme groenten, aardappelkroketjes en frites met fritessaus 

Nagerechten  

Weckpotje ijs van ijsboerderij de Laak  

Chocolade, vanille, aardbeien, citroen 

Vanille-ijs met warme chocoladesaus   

Vanille-ijs met vruchtjes  

Vanille-ijs met warme kersen  

*Vanille-ijs met vers fruit (meerprijs € 2,-) 

*Granddessert (meerprijs € 3,50)                                                                       

Een combinatie van diverse nagerechten 

*Bruidsijstaart (meerprijs € 5,-)   

ijstaart, gemaakt door ambachtelijke ijsboerderij, omringt met 

kapsel, witte chocolade schaafsel met witte schuim druppels 

bovenop de taart. Verkrijgbaar in de smaak die u wenst.  

 

 

Extra bij te bestellen:  

 bruin stokbrood met aioli, tapenade € 1,50  

 Extra Saus na keuze € 1,-  

Gekruide frituurde aardappeltjes € 1,50 

Gebakken kriel aardappeltjes € 2,50  

 

Koffie  

Koffie/thee € 2,50  

Koffie/ met bonbon € 4,50  

Koffie/ thee met likeur € 6,50 p.p.  

 

Kindermenu € 12,50  

Soepje, 

Kroket, frikandel of kaassoufflé met appelmoes, 

frites en mayonaise  

kinderijsje                                                  



     

 

 

 

 

 

 

16.30 uur Ontvangst bruidspaar en 18 dag gasten                                       

in de Gouden leeuw  

proost met prosecco  

18.00 uur driegangen keuzemenu  

Stokbrood met kruidenboter  

***  

Groenten-of tomatensoep  

***  

Schnitzel met champignonsaus of kipsaté met satésaus  

Dit wordt geserveerd met gemengde salade, groenten,                                  

aardappelkroketjes en frites  

***  

ijs bruidstaart van ambachtelijke ijsboerderij  

 

 dranken pils, fris, wijn inbegrepen vanaf 16.30   

 

20.30 uur Feestavond met 80 personen 

  Professionele drive in show met lichtshow  

  Onbeperkt pils, fris, wijn  

 Nootjes en knabbelstengels op tafel  

  Bordje met tapas op tafel (kaas, worst,     

gehaktballetjes, olijven , augurken, zure   

uitjes)  

 300 warme hapjes  

  00.30 uur puntzakje frites                          

01.00 uur einde  

 All-in Bruiloft 

15.30 uur Ontvangst bruidspaar en 18 dag gasten in 
de Gouden leeuw  
Champagne toren met bruidstaart  
*champagnetoren wordt met mousserende wijn ingeschonken  

 
17.30/18.00 uur aan tafel  
Stokbrood met kruidboter, aioli en tapenade 
 ***  
Etagère van voorgerechten  
***  
Biefstuk met pepersaus of zalmfilet met dillesaus.                   
Dit wordt geserveerd met gemengde salade,  groenten, 
aardappelkroketjes en frites  
***  
Vanille-ijs met verse vruchten en slagroom 

 

dranken pils, fris, wijn inbegrepen vanaf 15.30 uur  

 

20.30 uur Feestavond met 80 personen 

 Professionele drive in show met verlichte 
dansvloer, spiegelbollen, verlichting  

 Welkomstcocktail  

 Onbeperkt pils, fris, wijn, mixen, likeuren, 
 speciaal bieren   

 Nootjes, knabbelstengels en olijven op tafel  

  Hapjes: *40 mozarellaspiesjes met tomaat 
en basilicum, *40 komkommer met mon-
chou,*80 gevulde wraps * 80 amuse glaasjes 
met: Carpaccio; garnalen salade; Ardennerham 

met meloen; salade van feta, tomaatjes, olijven  

  22.30 uur Saté buffet: Saté, Satésaus, nasi, 
atjar, ananas, kroepoek, stokbrood, kruidenboter, 
frites   

 

01.00 uur einde  

All-in de luxe All-in special 

Gotcha FvG 

€ 4350 € 6355 



Onze voorwaarden: 

Alle prijzen zijn per persoon, inclusief zaalhuur, b.t.w. en 

bediening en gelden bij een minimaal aantal van 25 perso-

nen, tenzij anders vermeld. Onvoorziene prijswijzigingen, 

zet- en drukfouten zijn voorbehouden. 

    

Wij vragen een aanbetaling van 10 %  van de gereserveerde 
waarde bij reservering. En een tweede aanbetaling van              

65 %. Deze dient uiterlijk 10 dagen voor aanvang van het 
feest op onze bankrekening zijn bijgeschreven.                              

Bankrekening Rabobank Breda: NL33RABO013.15.73.365  
t.n.v. Weterings Horeca vof. o.v.v. uw naam en feestdatum. 

U ontvangt een bevestiging van uw reservering, met daarop 
de te betalen aanbetalingen. 

    

 

 Het door u opgegeven aantal personen kan tot 5 dagen 

voor aanvang van de verzorging worden gewijzigd met een 

maximale afwijking naar beneden van 10% . Meerdere    

aantal personen worden ten alle tijden in rekening gebracht 

 

 

 
•Consumpties of maaltijden van muziek, artiesten worden 

extra bij u in rekening gebracht. 
•Uiterlijke sluitingstijd vrijdag en zaterdag is 02.00 uur.             

Op zondag t/m donderdag 01.00 uur. 
•De eventueel, door u of uw gasten, toegebrachte schade 

zal bij u in rekening worden gebracht. 
•Vuurwerk afsteken zowel binnen als buiten de Gouden 

Leeuw is niet toegestaan. 
•Strooien van confetti en/ of rijst  binnen of buiten de Gou-
den Leeuw  is niet toegestaan. Wordt dit toch gedaan, dan 
wordt er  € 75,- schoonmaakkosten in rekening gebracht. 

• De door u of uw gasten meegebrachte attributen of versie-
ringen, met betrekking tot een voordracht, dienen na het 

feest te worden meegenomen. 
•Bij het verlaten van de gelegenheid na 23.00 uur dient dit 

i.v.m. mogelijke geluidsoverlast voor de buren, rustig te 
geschieden. 

Bij annuleren van een reservering, zullen wij                                                      
annuleringskosten in rekening brengen: 

 
•  Annulering vanaf bevestiging, 10% van de reserveringswaarde 
•  Bij annulering binnen 2 maanden voor aanvang van de verzor-

ging, 15% van de reserveringswaarde  
• Bij annulering binnen 1 maand voor aanvang van de verzorging, 

35% van de reserveringswaarde  
• Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de verzor-

ging, 60% van de reserveringswaarde.  

• Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de verzorging, 

75% van de reserveringswaarde.  

Al door ons aangegane overeenkomsten zijn van toepassing op 

de uniforme voorwaarden horeca, deze kunt u lezen op onze 

website: www.degoudenleeuwterheijden.nl of als u dat wenst 

sturen wij u de voorwaarden naar u toe. 



Bel voor een afspraak met Astrid of Cors: 076 593 1353 

Of stuur een email: 

info@degoudenleeuwterheijden.nl   

www.degoudenleeuwterheijden.nl 

Met vriendelijke groet, 

Astrid en Cors Weterings 

 


