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Het Witven is uitermate geschikt voor 
intieme diners, maar ook voor feestavonden 

tot 650 personen. Een toplocatie voor uw 
feest, receptie, vergadering of seminar. Uw 

bijeenkomst wordt geheel vanuit onze eigen 
keuken verzorgd. Wij houden graag rekening met uw wensen.

We beschikken over mooie verzorgde 
zaalruimtes met uitzicht op het water en 

een zeer uitgebreide parkeergelegenheid. In 
het gebouw is gratis wifi beschikbaar.

Gelegen in een landelijke en bosrijke 

omgeving met volop wandelmogelijkheden, 

aan de zuidkant van Eindhoven. 

Uitstekend bereikbaar op slechts 3 km 

vanaf afrit 32 van de A2/N2.

U kunt, geheel vrijblijvend uiteraard, een 

afspraak maken om de gewenste invulling 

van uw feest/bijeenkomst door te nemen. 

Wij adviseren u graag daar bij.
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RestaurantHet restaurant is een sfeervolle ruimte 
aan de voorzijde van ons pand, met 

zitgelegenheid voor ongeveer 45 
personen. Hier kunnen we een geweldige 

lunch, diner of borrel verzorgen.

Genderzaal

De Genderzaal is onze familiekamer. Uitstekend 

geschikt voor een intiem groepsdinertje of feest. 

Deze zaal heeft een schuifwand waardoor een 

open ruimte gecreëerd kan worden die aansluit 

bij het restaurant. Zowel aan de voor- als 

achterzijde ligt een terras dat vanuit de zaal met 

grote openslaande deuren te bereiken is.

Onze ru
imtes
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Runzaal
Deze ruimte is het iets kleinere broertje van de Dommelzaal 

en kan worden gecombineerd met de Dommelzaal, waardoor 

er één grote zaal ontstaat. Ook de Runzaal beschikt over een 

overdekt terras, een vaste bar en grote raampartijen met 

uitzicht over de waterpartij van het Witven.

Watert
erras

Misschien wel onze mooiste ruimte. Het waterterras 

begint op het strand en loopt ongeveer 10 meter het 

Witven in. Deze ruimte is ideaal voor trouwceremonies, 

zomerse borrels of een BBQ.

Dommelza
al

De Dommelzaal is onze grootste zaal. Deze kan worden 

ingericht voor een vergadering, maar ook voor een mooie 

feestavond. Aanliggend is een overdekt terras en door de 

aanwezige schuifwand kan deze zaal worden gecombineerd 

met de Runzaal. De zaalruimte beschikt over grote 

raampartijen met uitzicht op de waterpartij van het Witven.

Welkomstdrankjes Prosecco    Champagne    Non-alcoholische variant

Onbezorgd drinkenBij het Witven kunt u onbezorgd drinken. Dit houdt in dat 
u een maximale prijs betaalt voor het drankverbruik.Drinkt u minder, betaalt u minder!Het arrangement bestaat uit pils, fris, wijn & 

vruchtensappen. U kunt overige alcoholische dranken 
laten schenken waar we een toeslag voor berekenen.

 Onbezor
gd dr

inken

  U heeft de keuze uit een tijdsduur van:

3 uur   

3,5 uur   

4 uur   

4,5 uur   

5 uur   

5,5 uur   

6 uur 

Dran
ken

kaar
t

Alle actuele prijzen vindt u op het losse inlegvel van het Foodbook en op onze website www.witven.nl
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Borre
larra

ngement de l
uxe

Bij dit arrangement zorgen we voor het Hollands 

borrelassortiment op tafel en serveren we in 

verschillende rondes een selectie van (luxe) 

bittergarnituur en luxe borrelglaasjes.

Keuze uit:

4 rondes (passend bij een bijeenkomst van 2 uur) 

6 rondes (passend bij een bijeenkomst van 3 uur) 

8 rondes (passend bij een bijeenkomst van 4 uur) 

8 rondes + puntzak friet 

Borrelarrangement basis
Bij dit arrangement zorgen we voor zoutjes op 

tafel en serveren we in verschillende rondes een bittergarnituur. Keuze uit:
4 rondes (passend bij een bijeenkomst van 2 uur) 
6 rondes (passend bij een bijeenkomst van 3 uur) 
8 rondes (passend bij een bijeenkomst van 4 uur) 
8 rondes + puntzak friet 

Lunchbuffet basis
* Diverse broodsoorten  * Diverse vleeswaren & jong belegen kaas  

* Diverse zoetwaren  * Roomboter* Onbeperkt koffie/thee

LUNCHBUFFE
T UITGEB

REID.

* Soep van de dag  

* Warme gerechten uit eigen keuken

* Diverse verse rauwkost  

* Assortiment broodsoorten  

* Diverse soorten beleg en zoetwaren

* Vers fruit  

* Onbeperkt koffie, thee, melk en vruchtensap

Losse hapjes

Zoutjes    

Hollands borrelassortiment

Kaasblokjes, zilveruitjes, worstjes, augurk & komkommer

Bittergarnituur

Luxe bittergarnituur

Garnalenstaartjes, bourgondische bitterbal en loempia’s

Luxe hapjesglaasje 

Mediterraans garnituur

Spaanse ham, droge worst en gemarineerde olijven

Puntzak friet

Lunchborr
el

Hapj
es

LUNCHBUFFET GOURMET* Soep van de dag  * Pasteitje kipragout* Warme gerechten uit eigen keuken* Diverse verse rauwkost  * Assortiment broodsoorten  * Diverse soorten beleg en zoetwaren* Huzarensalade* Roomboter
* Vers fruit  
* Onbeperkt koffie, thee, melk en vruchtensappen
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Luncharrangementen worden standaard in buffetvorm aangeboden.

Wilt u liever een uitgeserveerde lunch?

Hiervoor rekenen wij een toeslag

De Lunch Gourmet Etagère wordt wel standaard aan tafel geserveerd.

Onze lunchbuffetten zijn ook uitermate geschikt voor koffietafels.

LUNCH GOURMET ETAGERE

* Soep van de dag  * Luxe belegde minibroodjes geserveerd op etagères

* Pasteitje kipragout* Onbeperkt koffie, thee, melk en vruchtensappen
     

     Lo
sse lu

nch ite
ms

* Soep van de dag       

* Zacht belegd broodje, 

   hard belegd broodje,    

   luxe belegd minibroodje    

* Mini worstenbroodje 

* Worstenbroodje     

* Warme snack     

* Pasteitje kipragout

  
DIT ASSORTIMENT WORDT GESERVEERD OP ETAGERES/OF 
NAAR WENS UITGESERVEERD  MET 5 ITEMS P.P.* Stokbrood – kruidenboter – olijventapenade  * Bruschetta met tomaat  * Gamba’s in knoflookolie* Mini-loempia  * Mini-quiche

* Chiken bites – knoflook-lemongrass mayo* Wrap gerookte zalm - kruidenkaas

Finger

food
reserveren mogelijk vanaf 20 personen
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WALKING DINER 2

Vitello tonnato - gefrituurde kappertjes - gemarineerde olijven

Knolselderijsoep - shiitake - spek - kruidenolie

Coquille - spinazie - hollandaisesaus - zeekraal

Kippendijenspies - paprikadip

Lamskotelet - chimichurri - parelcouscous

Crème brûlee - tonkabonen - witte chocoladeijs - chocoladebrownie  

WALKING DINER 3Steak tartaar - kwartelei - truffelmayonaise - rozemarijntoast
Soep van zoete aardappel - chorizo - prei

Zeebaarsfilet met kruidenkorst - aardappelpuree - saffraansaus - rucola

Buikspek met ketjap/honinglak - erwtenpuree

Tempura van oesterzwammen - zeewier - wasabimayonaise  
Tiramisu van limoncello en cantuccini  

WALKING DINER 1

Carpaccio truffelmayo - Parmezaanse kaas - mascarpone van 
pijnboompitten

Bruschetta cambozola - rucola - pesto - gedroogde tomaat  Soep van gegrilde paprika - crème fraîche  
Quiche van geitenkaas - spek - balsamicoglaze
Rundermedaillon - portjus - groententaartjeChocolade dessert - mousse - brownie - ijs - slagroom 

Walking diner 

U WORDT IN 6 GANGEN TELKENS VERRAST MET DE LEKKERSTE GERECHTJES.RESERVEREN IS MOGELIJK VANAF 
20 PERSONEN. U KIEST EEN VAN 

DE DRIE VARIANTEN, OF STELT EEN 
COMBINATIE VAN GERECHTEN SAMEN.WE SERVEREN WE BROOD EN 

DIPPINGS EN EEN AMUSE VOORAF.
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Warm:
Runderbouillon met soepgroenten en balletjes

Zeeuwse beenham met honing-mosterdsaus

Kippendijen in Provençaalse roomsaus

Aardappelgratin met ham - witlof -  mosterd

Koud:
Gegarneerde rundvleessalade

Vleesplateau met diverse soorten charcuterie

Visplateau met Noorse garnalen - gerookte zalm – gerookte makreel

Rauwkostsalades  

Diverse koude sauzen  

Stokbrood met kruidenboter  

Naar wens verzorgen we vanuit 

onze eigen keuken seizoens- en 

themabuffetten.

Denk aan: wild – stamppotten – 

Oosters – Italiaans – Pasen. 

Buffette
n

reserveren mogelijk vanaf 20 personen

BUFFET DE KEMPEN
Warm:
Toscaanse tomatensoep  
Saté van kippendijen met Javaanse pindasausGehaktballetjes in piripiri-saus 
Nasi goreng  
Gebakken krieltjes met spek en champignons

Koud:
Gegarneerde rundvleessalade
Vleesplateau met diverse soorten charcuterieVisplateau met Noorse garnalen - gerookte zalm – gerookte makreelRauwkostsalades  
Fruitsalade  
Diverse koude sauzen  
Stokbrood met kruidenboter  

BUFFET FE
STIJN
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Warm:
Romige soep van gegrilde paprika’s  Boeuf bourguignon
Zeebaars in knoflook-citroenolie 
Gegratineerde aardappelpuree  
Ratatouille met Provençaalse kruiden  

Koud:
Carpacciosalade met Parmezaanse kaas – truffelmayonaise – pittenmixGegarneerde rundvleessalade
Vleesplateau met diverse soorten charcuterieVisplateau met Noorse garnalen - gerookte zalm – gerookte makreelPastasalade met kip - pesto
Rauwkostsalades  
Fruitsalade   
Diverse koude sauzen  
Stokbrood met kruidenboter  

BUFFET WHITE LAKE 

Warm:
Bospaddenstoelensoep met truffel  Gamba’s in knoflookolie - rode peper – citroengras – limoen - pindakruimZeeuwse beenham met honing-mosterdsaus en pepersausKippendijen-gnocchi – paprika – pestosaus - champignonsAardappelgratin met ham, witlof en grove mosterd

Koud:
Carpacciosalade met Parmezaanse kaas, truffelmayonaise en pittenmix Gegarneerde rundvleessalade
Vleesplateau met diverse soorten charcuterieVisplateau met Noorse garnalen - gerookte zalm – gerookte makreelRauwkostsalades  
Aardappelsalade  
Fruitsalade  
Diverse koude sauzen  
Stokbrood kruidenboter  

BUFFET DE GOEDE SPIJS
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Kinderbu
ffet

Frietjes  

Frikandellen – kroketten – kipnuggets

Appelmoes  

Mayonaise – curry – tomatenketchup  

De kinderen kunnen tijdens het feest hun 

voorkeur opgeven.

VEGETARISCHE OPTIES voor buffet en walking diner
Carpaccio van rode biet en geitenkaas  Risotto van paddenstoelen   Groentenquiche  Tortellini met ricotta en spinazie  Frittata met tomaat en basilicum  Vegetarische lasagne  Ratatouille met aubergine, courgette, tomaat  

    gegratineerd met cambozola  Knolselderijsteak met saus van geroosterde 
    paprika 

FESTIJN     Bavarois
ChocolademousseIJstoren met diverse Italiaanse ijssoorten

Koude zoete sauzenVers fruit
Slagroom

DESSERT SPECIAAL   Tiramisu
ChocolademousseAardbeienmousseWarme kersenIJstoren met diverse Italiaanse ijssoorten

Koude zoete sauzenVers fruit
Slagroom

dessertbuffetten

AANVULLING DESSERBUFFET

Kaasplank   

Omelet Siberienne 

Alle actuele prijzen vindt u op het losse inlegvel van het Foodbook en op onze website www.witven.nl
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BBQ B
eer a

nd Meat

Beenhammetjes

Saté van kippendij met ketjap-marinade

Hamburger van rundvlees

In kerrie gemarineerde speklap 

Buffet:    

3  Salades:  frisse salades, passend bij uw barbecue

Sauzen: cocktailsaus, zigeunersaus, knoflooksaus en warme satésaus

Frites
Stokbrood en kruidenboter

BBQ’s
Reserveren mogelijk voor gezelschappen 

vanaf 20 personen. 

Bij elke BBQ is uitgegaan van 4 stuks per persoon. 

Onze barbecues kunnen halal worden verzorgd, 

daarvoor rekenen we een toeslag.

BBQ Populair  
Gemarineerde kipfiletBarbecueworstGemarineerd speklapjeRunderhamburger

Buffet:      3  Salades:  frisse salades, passend bij uw barbecue
Sauzen: cocktailsaus, zigeunersaus, knoflooksaus en warme satésaus

Frites
Diverse broodsoorten met kruidenboter

BBQ White lake
  

Vispakketje met witvis

Gambaspies

Lamskoteletje  

Saté van kippendijen

Gemarineerde kipfilet

Spies van gemarineerde diamanthaas

Buffet:   

3  Salades:  frisse salades, passend bij uw barbecue

Fruitsalade
Sauzen: cocktailsaus, zigeunersaus, knoflooksaus en warme satésaus

Diverse broodsoorten met kruidenboter

Frites
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BBQ Cu
linair 

Gemarineerde lamskotelet knoflook - rozemarijn

Vispakketje met zalm

Gamba-spiesje

Gemarineerde kipfilet

Runderbavette

Saté van kippedij

Buffet:     

Roseval-aardappelen uit de oven  

4  Salades:  frisse salades van het seizoen

Fruitsalade 

Sauzen: cocktailsaus, zigeunersaus, knoflooksaus, 

warme satésaus

Stokbrood en kruidenboter

Frites

Kinder BBQ 

Frietjes  
Hamburger van de BBQ Frikandel van de BBQKipnugget-spies

Appelmoes  
Mayonaise, curry en ketchup  

BBQ VEGA 

Maiskolf
Gemarineerde auberginesHalloumi
Portobello met geitenkaasVegetarische burgers
Spies van courgette, paprika en ui3 rauwkostsalades
Sauzen: cocktailsaus, knoflooksaus, zigeunersaus, warme satésausStokbrood en kruidenboterFrites

SHARED DINING IS EEN VORM VAN DINEREN WAARBIJ JE IN 3 RONDEN VERSCHILLENDE GERECHTEN MET JE GEZELSCHAP DEELT. EEN ECHTE VERWENNERIJ UIT ONZE KEUKEN.IDEAAL OM GESPREKKEN OP GANG TE BRENGEN.

Stokbrood – kruidenboter - olijventapenade  
-----------1------------

Plank met diverse gerechtjes:
Soep van de dag  
Salade carpaccio

Gamba’s in knoflookolie
Quiche geitenkaas  
-----------2------------

Keuze uit varkenshaasmedaillons met spek – roomsaus
Zeebaars met tuinkruidensaus

Knolselderijsteak met geroosterde paprikasaus  Aangepast op het seizoen, met aardappel-,  groentegarnituur en passende 
sauzen

-----------3------------
Plank met diverse desserts

Shared dining
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Gendermenu

Voor

Geserveerd met stokbrood en dippings

Vitello tonnato

Carpaccio van zalm - gefrituurde 

kappertje - mosterd - dillesaus

Romige paprikasoep met mascarpone  

Hoofd

Geserveerd met frites en een frisse salade  

Zeebaarsfilet saffraansaus

Varkenshaasmedaillons met spek - roomsaus

Ratatouille gegratineerd met brie - 

tomatensaus  

Na

Grand dessert met mousse, ijs, fruit en slag-

room  

Runmenu

Voorgeserveerd met brood en dippingsRundercarpaccio - Parmezaanse kaas - truffelmayo - pittenmix
Salade met gerookte zalm - avocado - dilleroomRomige champignonsoep  

HoofdGeserveerd met frites en een frisse saladeKogelbiefstuk met portjusSpies met knoflookgamba’sVega quiche met groenten - cambozola - walnoot  

NaGrand dessert met mousse, ijs, fruit en slagroom  

GROEPSDIN
EREN

Voor groepen vanaf 15 personen DINERSPEL - 

TEAMBUILDING

Het Witven biedt in samenwerking met WRK-shop diverse dinerspellen aan.Onze buffetten, keuzemenu’s en verrassingsmenu’s zijn hiermee leuk te combineren! Standaard wordt het spel gecombineerd met buffet Festijn of het Gendermenu.

* Moordspel
* Ik hou van Brabantquiz* 50 Tinten grijs-quiz* Wie is de mol? 

En nog vele andere mogelijkheden.
Tussen de rondes van het diner of buffet speelt u het gekozen dinerspel onder begeleiding van een professionele spelleid(st)er.De spellen kunnen naar keuze Engelstalig worden gespeeld.

De duur is ongeveer 4,5 uur. Minimaal aantal personen 15.

Een dinerspel is inclusief spelleider, spelmaterialen, prijs voor het winnende team en diner of buffet.
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Heeft u nog vragen?Mail of bel ons gerust!

Onze buffetten worden in eigen 

keuken bereid met gebruik van 

verse ingrediënten.

Uiteraard houden we bij de 

bereiding graag rekening met een 

eventueel dieet. Eet u vegetarisch 

of halal? We bieden u in overleg 

een uitgebreide aangepaste keuze.


