
 12.00 - 17.30

Lunchkaart
Lunch card / Mittagsmenü



Met elkaar de strijd aangaan; er is geen leukere  
teambuilding activiteit dan samen actief bezig zijn in 
de buitenlucht. Sumoworstelen, skûtsjesilen, solex- 
rijden, of flink zweten tijdens de Highland Games. 
Klein Zwitserland biedt u volop leuke buitenactiviteiten. 

Of u nu op zoek bent naar een themafeest, leuke 
groepsactiviteiten of een gezellig diner, wij bieden  
het allemaal. Zowel kleine als grote groepen kunnen 
bij ons terecht. Wij nemen u graag alle zorgen uit 
handen, zodat er over dit bruisende bedrijfsfeest  
nog lang wordt na gesproken.

 
Op zoek naar een leuke invulling van de familiedag? 
Wij denken graag met u mee over een verrassende 
invulling. Wat dacht u van boogschieten, zeilen of 
fierljeppen? Samen maken we er een onvergetelijke 
familiedag van. 

Restaurant/partycentrum Klein Zwitserland heeft het meest  
complete arrangement aan binnen- en buitenactiviteiten in de regio  
voor familiedagen, bedrijfsfeesten, trouwerijen en teambuilding. 
Buiten is de ruimte onbeperkt en binnen bieden we plaats tot 350 gasten.  
Restaurant/partycentrum Klein Zwitserland is de perfecte uitvalsbasis  
voor een belevenis die je bij blijft!

Teambuilding

Familiedagen

Bedrijfsfeesten



Vlotten bouwen, paintballen of een heus gladia- 
torengevecht. Het zijn de basis ingrediënten voor 
een fantastisch vrijgezellenfeest. Na afloop staat 
de barbecue al klaar. 

Na een actieve dag is er niets fijner dan aanschui-
ven voor een heerlijk gerecht. Van een smakelijke  
barbecue tot een oer Hollands stamppot buffet, 
onze keuken zet met liefde een gerecht naar  
wens op tafel. 

Op zoek naar een bijzondere locatie om elkaar  
het ja-woord te geven? Dan bent u bij ons aan  
het juiste adres. Gelegen aan het water vindt u 
hier de perfecte locatie voor een topbruiloft aan  
of op het water. Overnachten kan in stijl op  
ons vakantiepark.

Een dagje genieten van de zon? Kom dan naar ons 
gezellige strand. Hier vindt u volop veilig zwem- 
plezier voor de kids en genoeg activiteiten voor de 
allerjongsten. Zelf kunt u heerlijk genieten van een 
welverdiend drankje op ons terras. Gegarandeerd  
een ultiem dagje strandplezier.

Vrijgezellenfeesten

Trouwfeesten

Strandplezier

Smakelijke afsluiting

Appeltaart €  2,75
- Apple pie
- Apfelkuchen

Appeltaart met slagroom €  3,50
- Apple pie with whipped cream
- Apfelkuchen mit Sahne

Brownie €  2,75

Aardbeien- cheesecake €  3,75
- Strawberry cheesecake
- Erdbeer-Käsekuchen

Heeft u vragen over allergenen in onze gerechten? Vraagt u een medewerk(st)er voor informatie.
Do you have questions about allergens in our food? Please ask an employee for information.
Wenn Sie Fragen zu Allergenen in unserer Nahrung haben? Fragen Sie einen Mitarbeiter für weitere Informationen.

Voor bij de koffie 
With coffee / Mit Kaffee

E E T  S M A K E L I J K  -  E N J O Y  Y O U R  M E A L  -  G U T E N  A P P E T I T



Met elkaar de strijd aangaan; er is geen leukere  
teambuilding activiteit dan samen actief bezig zijn in 
de buitenlucht. Sumoworstelen, skûtsjesilen, solex- 
rijden, of flink zweten tijdens de Highland Games. 
Klein Zwitserland biedt u volop leuke buitenactiviteiten. 

Of u nu op zoek bent naar een themafeest, leuke 
groepsactiviteiten of een gezellig diner, wij bieden  
het allemaal. Zowel kleine als grote groepen kunnen 
bij ons terecht. Wij nemen u graag alle zorgen uit 
handen, zodat er over dit bruisende bedrijfsfeest  
nog lang wordt na gesproken.

 
Op zoek naar een leuke invulling van de familiedag? 
Wij denken graag met u mee over een verrassende 
invulling. Wat dacht u van boogschieten, zeilen of 
fierljeppen? Samen maken we er een onvergetelijke 
familiedag van. 

Restaurant/partycentrum Klein Zwitserland heeft het meest  
complete arrangement aan binnen- en buitenactiviteiten in de regio  
voor familiedagen, bedrijfsfeesten, trouwerijen en teambuilding. 
Buiten is de ruimte onbeperkt en binnen bieden we plaats tot 350 gasten.  
Restaurant/partycentrum Klein Zwitserland is de perfecte uitvalsbasis  
voor een belevenis die je bij blijft!

Teambuilding

Familiedagen

Bedrijfsfeesten

Tosti kaas, ham of beide €  4,00
- Grilled cheese, ham or both
- Toast mit Käse, Schinken oder beides

Witte bol met mozzarella, tomaat en pesto €  4,00
- Grilled breadroll with mozzarella, tomato and pesto
- Getoastes Brötchen mit Mozzarella, Tomaten und Pesto

Turks brood met gerookte kip, tomaat, olijven en feta €  4,75
- Grilled turkish bread with chicken, tomato, olives and feta cheese
- Getoastes Türkisches Brot mit Huhn, Tomaten, Oliven und Fetakäse

Panini salami, tomaat en pesto €  4,75
- Panini with salami, tomato and pesto
- Panini mit Salami, Tomaten und Pesto

Klein Zwitserland Club Tosti met gerookte kip, tomaat, ei, bacon, salade €  7,50
en mayonaise
-  Grilled bread slices with smoked chicken, tomato, egg, bacon,  

lettuce and mayo
-  Getoastes Scheibe Brot mit geräuchertem Huhn, Tomaten, Ei, Speck,  

Salat und Mayonnaise
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Toasted
Toasted / Toasted



Vlotten bouwen, paintballen of een heus gladia- 
torengevecht. Het zijn de basis ingrediënten voor 
een fantastisch vrijgezellenfeest. Na afloop staat 
de barbecue al klaar. 

Na een actieve dag is er niets fijner dan aanschui-
ven voor een heerlijk gerecht. Van een smakelijke  
barbecue tot een oer Hollands stamppot buffet, 
onze keuken zet met liefde een gerecht naar  
wens op tafel. 

Op zoek naar een bijzondere locatie om elkaar  
het ja-woord te geven? Dan bent u bij ons aan  
het juiste adres. Gelegen aan het water vindt u 
hier de perfecte locatie voor een topbruiloft aan  
of op het water. Overnachten kan in stijl op  
ons vakantiepark.

Een dagje genieten van de zon? Kom dan naar ons 
gezellige strand. Hier vindt u volop veilig zwem- 
plezier voor de kids en genoeg activiteiten voor de 
allerjongsten. Zelf kunt u heerlijk genieten van een 
welverdiend drankje op ons terras. Gegarandeerd  
een ultiem dagje strandplezier.

Vrijgezellenfeesten

Trouwfeesten

Strandplezier

Smakelijke afsluiting

Geserveerd met brood en kruidenboter 
/ served with bread and butter / serviert mit Brot und Butter.

Salade Klein Zwitserland € 8,75
Bonte sla met dadels, gedroogde tomaat, noten, spekjes en een  
warm geitenkaasje
-  With dades, sun dried tomato, nuts, bacon bitts and a warm slice  

of goat cheese
-  Mit Datteln, getrockneter Tomaten, Nüssen, Speckwürfeln und  

warme Ziegenkäse

Chef’s salade € 8,75
IJsbergsla met gerookte kip, avocado, Parmesaanse kaas, cherish tomaat,  
mais en peultjes
-  Iceberg lettuce with smoked chicken, avocado, Parmesan cheese,  

cherry tomato, corn and snow peas
-  Eisbergsalat mit geräuchertem Huhn, Avocado, Parmesan Käse,  

Cherry Tomaten, Mais und Erbsen
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Salades
Salad / Salate



Met elkaar de strijd aangaan; er is geen leukere  
teambuilding activiteit dan samen actief bezig zijn in 
de buitenlucht. Sumoworstelen, skûtsjesilen, solex- 
rijden, of flink zweten tijdens de Highland Games. 
Klein Zwitserland biedt u volop leuke buitenactiviteiten. 

Of u nu op zoek bent naar een themafeest, leuke 
groepsactiviteiten of een gezellig diner, wij bieden  
het allemaal. Zowel kleine als grote groepen kunnen 
bij ons terecht. Wij nemen u graag alle zorgen uit 
handen, zodat er over dit bruisende bedrijfsfeest  
nog lang wordt na gesproken.

 
Op zoek naar een leuke invulling van de familiedag? 
Wij denken graag met u mee over een verrassende 
invulling. Wat dacht u van boogschieten, zeilen of 
fierljeppen? Samen maken we er een onvergetelijke 
familiedag van. 

Restaurant/partycentrum Klein Zwitserland heeft het meest  
complete arrangement aan binnen- en buitenactiviteiten in de regio  
voor familiedagen, bedrijfsfeesten, trouwerijen en teambuilding. 
Buiten is de ruimte onbeperkt en binnen bieden we plaats tot 350 gasten.  
Restaurant/partycentrum Klein Zwitserland is de perfecte uitvalsbasis  
voor een belevenis die je bij blijft!

Teambuilding

Familiedagen

Bedrijfsfeesten

Italiaanse bol “Gezond” met kaas, ham, komkommer, tomaat, en ei  € 6,25
- Italian roll with cheese, ham, tomato, cucumber and egg
- Italienische Bol mit Käse, Schinken, Gurke, Tomate und Ei 

Ciabatta “Ayam” met kip ketjap en huisgemaakt zoetzuur  € 5,75
- Ciabatta roll with marinated chicken and homemade pickles
- Ciabatta mit mariniertem Huhn und Gurken

Kornbol “Tuna” met huisgemaakte tonijnsalade  € 6,50
- Dark brown roll with homemade tunasalad
- Schwarzbrot mit hausgemachtem Thunfischsalat

Hot Dog broodje met worst, cheddar, zoetzuur, salsa en gebakken uitjes  € 8,25
- Roll, sausage, cheddar cheese, pickles, salsa en dry baked onion
- Brötchen mit Wurst, Cheddar-Käse, Gurken, Salsa und getrockneten Zwiebeln

Italiaanse bol met een omelette waarin roze garnalen en bosui  € 7,50
- Italian roll with pink shrimps and spring onion omelet
- Italienische Bol mit roses Garnelen grünem Zwiebel-Omelett

Ciabatta pulled porc, langzaam gegaard varkensvlees met augurken en bbq saus  € 6,75
- Ciabatta pulled porc with pickles and bbq sauce
- Ciabatta pulled porc, Schweinefleisch gezogen mit Gurken und BBQ Soße

Kornbol “Caprese” met tomaat, mozzarella en verse basilicum  € 6,00
- Dark brown roll with tomato, mozzarella and basil
- Schwarzbrot mit Tomaten, Mozzarella und Basilikum
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Vers belegd
Sandwiches / Brötchen



Vlotten bouwen, paintballen of een heus gladia- 
torengevecht. Het zijn de basis ingrediënten voor 
een fantastisch vrijgezellenfeest. Na afloop staat 
de barbecue al klaar. 

Na een actieve dag is er niets fijner dan aanschui-
ven voor een heerlijk gerecht. Van een smakelijke  
barbecue tot een oer Hollands stamppot buffet, 
onze keuken zet met liefde een gerecht naar  
wens op tafel. 

Op zoek naar een bijzondere locatie om elkaar  
het ja-woord te geven? Dan bent u bij ons aan  
het juiste adres. Gelegen aan het water vindt u 
hier de perfecte locatie voor een topbruiloft aan  
of op het water. Overnachten kan in stijl op  
ons vakantiepark.

Een dagje genieten van de zon? Kom dan naar ons 
gezellige strand. Hier vindt u volop veilig zwem- 
plezier voor de kids en genoeg activiteiten voor de 
allerjongsten. Zelf kunt u heerlijk genieten van een 
welverdiend drankje op ons terras. Gegarandeerd  
een ultiem dagje strandplezier.

Vrijgezellenfeesten

Trouwfeesten

Strandplezier

Smakelijke afsluiting

Soep naar keuze (vraag onze medewerkers)  vanaf € 4,75
- Soup to your choice (ask our staff) from…
- Suppe ihrer wahl (fragen sie unsere Bedienung) Preis ab…

Uitsmijter Klein Zwitserland met kaas, ham, salami, ijsberg en rucola € 8,50
- Fried eggs on bread slices with cheese, ham, salami, lettuce and rocket
- Strammer Max mit Käse, Schinken, Salami, Salat und Rucola

Twee Kwekkeboom kroketten met brood of friet € 8,50
- Two Kwekkeboom croquets with bread slices or french fries
- Zwei Kwekkeboom Kroketten mit Brot oder Pommes Frites

Huisgemaakte “Berebal” € 8,75
Bal gehakt en ui op een spies met pindasaus en keuze tussen brood of friet
-  Homemade meatball with onion and spiced peanut sauce served with bread  

or french fries
-  Hausgemachte Hackfleischbällchen mit Zwiebeln und Erdnuss-Soße serviert  

mit Brot oder Pommes Frites

Saté van de haas met atjar en kroepoek geserveerd met friet € 13,75
-  Marinated and roasted pork served with peanut sauce, pickles, prawn  

crackers and French fries
-  Mariniertes und gebratenes Schweinefleisch, serviert mit Erdnuss-Soße,  

Gurken, Garnelen-Cracker und Pommes Frites
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Specials
Specials / Spezialitäten



Met elkaar de strijd aangaan; er is geen leukere  
teambuilding activiteit dan samen actief bezig zijn in 
de buitenlucht. Sumoworstelen, skûtsjesilen, solex- 
rijden, of flink zweten tijdens de Highland Games. 
Klein Zwitserland biedt u volop leuke buitenactiviteiten. 

Of u nu op zoek bent naar een themafeest, leuke 
groepsactiviteiten of een gezellig diner, wij bieden  
het allemaal. Zowel kleine als grote groepen kunnen 
bij ons terecht. Wij nemen u graag alle zorgen uit 
handen, zodat er over dit bruisende bedrijfsfeest  
nog lang wordt na gesproken.

 
Op zoek naar een leuke invulling van de familiedag? 
Wij denken graag met u mee over een verrassende 
invulling. Wat dacht u van boogschieten, zeilen of 
fierljeppen? Samen maken we er een onvergetelijke 
familiedag van. 

Restaurant/partycentrum Klein Zwitserland heeft het meest  
complete arrangement aan binnen- en buitenactiviteiten in de regio  
voor familiedagen, bedrijfsfeesten, trouwerijen en teambuilding. 
Buiten is de ruimte onbeperkt en binnen bieden we plaats tot 350 gasten.  
Restaurant/partycentrum Klein Zwitserland is de perfecte uitvalsbasis  
voor een belevenis die je bij blijft!

Teambuilding

Familiedagen

Bedrijfsfeesten

Broodje hamburger, briochebrood, ijsbergsla, 200 gram burger, cheddar,  € 11,95
zoetzuur, salsa, bacon en gebakken uitjes
-  200 gram of Burger on a brioche bun with lettuce, cheddar, pickles, salsa,  

bacon and dry baked onions
-  200 Gram Hamburger auf einem Brioche Brötchen mit Salat, Cheddar, Gurken,  

Salsa, Speck und getrockneten Zwiebeln

Schnitzel met spek, ui en champignons geserveerd met friet  € 13,75
- Schnitzel with bacon, onion and mushrooms served with french fries
- Schnitzel mit Speck, Zwiebeln und Champignons serviert mit Pommes Frites

Kogelbiefstuk met kruidenboter geserveerd met friet  € 15,75
- Round steak with herb butter served with french fries
- Runde steak mit Kräuterbutter serviert mit Pommes Frites

Wokschotel “Ajam” met kip, mie, paksoy en taugé  € 9,75
- Wokdish “Ajam” with chicken, paksoy, tauge and mie
- Wokgericht mit Huhn, Paksoy, Sojasprossen und Nudeln

Canneloni “Vegas” met courgette, paddestoelen en gorgonzola  € 10,50
- Canneloni “Vega” with zucchini, mushrooms and gorgonzola cheese
- Canneloni “Vegas” mit Zucchini, Pilzen und Gorgonzola
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Specials
Specials / Specials



Vlotten bouwen, paintballen of een heus gladia- 
torengevecht. Het zijn de basis ingrediënten voor 
een fantastisch vrijgezellenfeest. Na afloop staat 
de barbecue al klaar. 

Na een actieve dag is er niets fijner dan aanschui-
ven voor een heerlijk gerecht. Van een smakelijke  
barbecue tot een oer Hollands stamppot buffet, 
onze keuken zet met liefde een gerecht naar  
wens op tafel. 

Op zoek naar een bijzondere locatie om elkaar  
het ja-woord te geven? Dan bent u bij ons aan  
het juiste adres. Gelegen aan het water vindt u 
hier de perfecte locatie voor een topbruiloft aan  
of op het water. Overnachten kan in stijl op  
ons vakantiepark.

Een dagje genieten van de zon? Kom dan naar ons 
gezellige strand. Hier vindt u volop veilig zwem- 
plezier voor de kids en genoeg activiteiten voor de 
allerjongsten. Zelf kunt u heerlijk genieten van een 
welverdiend drankje op ons terras. Gegarandeerd  
een ultiem dagje strandplezier.

Vrijgezellenfeesten

Trouwfeesten

Strandplezier

Smakelijke afsluiting

Coupe Klein Zwitserland vanille roomijs met Friese karamel en dúmkes  € 6,50
- Vanilla ice cream with Frisian caramel and cookies
- Vanilleeis mit Friesischem Karamell und Dúmkes

Dame Blanche vanille roomijs met warme chocoladesaus en amandelen  € 6,75
- Vanilla ice cream with hot chocolatesauce and almonds
- Vanilleeis mit Schokosauce und Mandeln

Sorbet vanille roomijs met vers fruit, aarbeiensaus en bruizend water  € 6,50
- Vanilla ice cream with fresh fruit, strawberry sauce and sparkling water
- Vanilleeis mit Frisches Obst, Erdbeersauce und metropolitan Wasser

Tiramisu met mascarponeijs en koffiestroop  € 7,50
- Tiramisu with mascarpone ice cream en coffeesirop
- Tiramisu mit Mascarponeeis und Kaffee Sirop

Hang op met noten en honing  € 5,75
- “Hang op” with various nuts and honey
- “Hang op” mit Nüssen und Honig

Kinderijs vanille roomijs met slagroom  € 4,25
- For the kids a yummy vanilla ice cream with whipped cream
- Für die Kinder eine leckere Vanille-Eis mit Schlagsahne

IJskoud
Ice cold / Eiskalt
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Met elkaar de strijd aangaan; er is geen leukere  
teambuilding activiteit dan samen actief bezig zijn in 
de buitenlucht. Sumoworstelen, skûtsjesilen, solex- 
rijden, of flink zweten tijdens de Highland Games. 
Klein Zwitserland biedt u volop leuke buitenactiviteiten. 

Of u nu op zoek bent naar een themafeest, leuke 
groepsactiviteiten of een gezellig diner, wij bieden  
het allemaal. Zowel kleine als grote groepen kunnen 
bij ons terecht. Wij nemen u graag alle zorgen uit 
handen, zodat er over dit bruisende bedrijfsfeest  
nog lang wordt na gesproken.

 
Op zoek naar een leuke invulling van de familiedag? 
Wij denken graag met u mee over een verrassende 
invulling. Wat dacht u van boogschieten, zeilen of 
fierljeppen? Samen maken we er een onvergetelijke 
familiedag van. 

Restaurant/partycentrum Klein Zwitserland heeft het meest  
complete arrangement aan binnen- en buitenactiviteiten in de regio  
voor familiedagen, bedrijfsfeesten, trouwerijen en teambuilding. 
Buiten is de ruimte onbeperkt en binnen bieden we plaats tot 350 gasten.  
Restaurant/partycentrum Klein Zwitserland is de perfecte uitvalsbasis  
voor een belevenis die je bij blijft!

Teambuilding

Familiedagen

Bedrijfsfeesten

Portie olijven, Portion of olives, Eine Portion Olive  € 3,50

Portie kaas of droge worst  € 4,50
- Portion of dutch cheese or Frisian dried sausage
- Eine Portion holländischer Käse oder friesische Metwurst

Bitterballen per stuk, Bitterballs a piece, Bitterballen pro stück  € 0,80

Hot shots, 8 stuks, 8 pieces, 8 stück  € 7,50

Bittergarnituur, 8 stuks  € 7,75
- Mixed warm appetizers, 8 pieces
- Gemischte warme Snacks, 8 stück

Cheesefingers, 8 stuks, 8 pieces, 8 stück  € 7,00

Bittergarnituur “de luxe”, 10 stuks, olijven, kaas en worst  € 14,50
- Mixed warm appetizers “de luxe”, 10 pieces, olives, cheese and sausage
-  Gemischte warme Snacks “den luxus”, 10 stück, Olive, Käse und Metwurst

Broodplankje, Board of bread, Holzbrett € 6,75

Tortilla chips met lekkere dips  € 5,50
- Tortilla chips with various dips
- Tortilla chips mit verschiedenem salsa’s
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Voor bij de borrel
Appetizer / Aperitif



Vlotten bouwen, paintballen of een heus gladia- 
torengevecht. Het zijn de basis ingrediënten voor 
een fantastisch vrijgezellenfeest. Na afloop staat 
de barbecue al klaar. 

Na een actieve dag is er niets fijner dan aanschui-
ven voor een heerlijk gerecht. Van een smakelijke  
barbecue tot een oer Hollands stamppot buffet, 
onze keuken zet met liefde een gerecht naar  
wens op tafel. 

Op zoek naar een bijzondere locatie om elkaar  
het ja-woord te geven? Dan bent u bij ons aan  
het juiste adres. Gelegen aan het water vindt u 
hier de perfecte locatie voor een topbruiloft aan  
of op het water. Overnachten kan in stijl op  
ons vakantiepark.

Een dagje genieten van de zon? Kom dan naar ons 
gezellige strand. Hier vindt u volop veilig zwem- 
plezier voor de kids en genoeg activiteiten voor de 
allerjongsten. Zelf kunt u heerlijk genieten van een 
welverdiend drankje op ons terras. Gegarandeerd  
een ultiem dagje strandplezier.

Vrijgezellenfeesten

Trouwfeesten

Strandplezier

Smakelijke afsluiting




