
Dinerkaart
Dinner menu / Abendmenü



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

Broodplank € 6,75
- Board of bread
- Holzbrett

Pomodori soepje met mozzarella en pesto € 4,75
- Pomodori soup with mozzarella and pesto
- Pomodori Suppe mit Mozzarella und Pesto

Vitello tonato (Gegrilde kalfs ribeye met tonijnmayonaise) € 9,75
- Grilled veal ribeye with tuna mayonnaise
- Gegrilltes Kalbfleisch Ribeye mit Thunfischmayonnaise

Paté van kippenlevertjes met zilveruien compote en rettich chips € 7,50
- Pâté of chicken livers with silver onions compote and daikon chips
- Pastete von Hühnerleber mit Silber-Zwiebeln-Kompott und Kaikon-Chips

Kokkelsoep met geroosterde paprika en selderij € 5,75
- Cockle soup with Roasted Peppers and celery
- Herzmuschel-Suppe mit gerösteten Paprika und Sellerie

Warm geitenkaasje op een bonte salade met dadels, gedroogde tomaatjes,  € 8,75 
noten en spekjes (ook zonder spekjes mogelijk)   
-  Goat cheese on a salad with dates, sun dried tomatoes, nuts and  

with or without bacon bits 
-  Ziegenkäse auf Salat mit Datteln, getrockneten Tomaten, Nüssen und mit oder ohne Speck 

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.

Voorgerechten
Appetizer / Vorspeisen

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

Wontons met een champignon- gember vulling geserveerd met wakame € 7,00
salade en chilidip   
-  Wonton stuffed with mushroom and ginger served with wakame  

salad and chili dip 
- Wonton gefüllt mit Pilzen und Ingwer serviert mit Wakame Salat und Chili-dip

Hollandse garnalen cocktail met roodlof  en appel € 8,75
- Dutch shrimps cocktail with Roadicchio and apple
- Höllandischen Garnalen Salat mit Radicchio und Apfel

Gebonden kippensoep met peultjes, rode ui en zwarte olijven poeder € 5,50
- Chicken soup with snow peas, red onion and black olive powder
-  Gebunde Hühnersuppe mit Erbsen, Roten Zwiebeln und schwarzen  

Oliven Pulver

Wekpotje met huisgemaakte pulled porc geserveerd met diverse tafelzuren € 8,00
- Glass jar with homemade pulled porc and served with various pickles
-  Einmachglass mit hausgemachter “Pulled Porc” und serviert mit  

verschiedenen Gurken

Carpaccio € 7,50
- Need we say more?
- Können wir noch mehr sagen?
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Voorgerechten
Appetizer / Vorspeisen



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

In roomboter gebakken slibtongetjes met remouladesaus € 21,50
- Fried baby sole met remoulade sauce
- In Butter gebratener Zunge serviert mit Remoulade Soße

Schnitzel met spek, ui en champignons € 17,75
- Schnitzel fried and served with bacon, onion and mushrooms
- Schnitzel, gebraten und serviert mit Speck, Zwiebeln und Champignons

Flamegrilled hamburger met briochebrood, ijsbergsla, zoetzuur, salsa,  € 16,50 
cheddar, gebakken uitjes, bacon en 200 gram burger
-  Flamegrilled burger with briocheroll, lettuce, pickles, salsa, chaddar,  

dried-fried onion, bacon and 200 gram burger
-  Flamegrilled Burger mit Brioche-brot, Salat, Gurken, Salsa, Cheddar,  

gebratenen Zwiebeln, Speck und 200 Gram Hamburger 

Kogelbiefstuk met peper- roomsaus € 19,75
- Fried round steak served with pepper cream sauce
- Gebratenen Rindersteak serviert mit Pfefferrahmsauce

Canneloni “Vega” met courgette, paddenstoelen en gorgonzola € 14,50
- Canneloni “Vega” with zucchini, mushrooms and gorgonzola cheese
- Canneloni “Vegas” mit Zucchini, Pilzen und Gorgonzola

Gegrilde kogelbiefstuk met kruidenboter € 19,75
- Grilled round steak with home made herb butter
- Gegrillte Rindersteak serviert mit Kräuterbutter
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Hoofdgerechten
Main dish / Hauptgerichte



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

Taart van aardappel, zoete aardappel, courgette, tomaat en olijven € 13,50
- Tart made with potato, sweet potato, zucchini, tomato and olives
- Torte von Kartoffeln, Süßkartoffeln, Zucchini, Tomaten und Oliven

Gepofte aubergine gevuld met lamsgehakt en fetakaas € 16,50
- Baked eggplant stuffed with minced lamb and feta cheese
- Gebackene Aubergine gefüllt mit Lammhackfleisch und Feta-käse

Schnitzel met zigeunersaus € 17,75
- Schnitzel, fried and served with a gypsy sauce
- Schnitzel, gebraten und serviert mit ein Zigeunersoße 

Yberger rib geserveerd met diverse sauzen € 17,00
- Marinated pork ribs served with several sauces
- Marinierte Spare-Ribs serviert mit verschiedenen Soßen

Fish & Chips (kabeljauw, friet en remouladesaus) € 19,50
- Cod, fries and remouladesauce
- Kabeljau, Pommes Frites und Remoulade Soße

Saté van de haas geserveerd met atjar en kroepoek € 17,00
-  Marinated and roasted pork served with peanut sauce, pickles and  

prawn crackers
-  Mariniertes und gebratenes Schweinefleisch, serviert mit Erdnuss-Soße,  

Gurken und Garnelen-Cracker

Hoofdgerechten
Main dish / Hauptgerichte
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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

Wokschotel “Ajam” (gemarineerde kip, paksoy, taugé en Tai Ming mie) € 15,50
- Wokdish “Ajam” with chicken, paksoy, tauge and mie
- Wok-gericht mit Huhn, Paksoy, Sojasprossen und Nudeln

Spies van kip en varkenshaas met tzatziki en tomatensalsa € 17,75
- Grilled skewer with chicken and pork served with tzatziki and tomatosalsa
- Spieß von Huhn und Schweinefleisch Filet serviert mit Tzatziki und Tomatensalsa

Gegrilde zalm met wilde spinazie en Frysk Hynder whisky € 19,75
- Grilled salmon with wild spinach and Frysk Hynder whisky
- Gegrillter Lachs mit wildem Spinat und Fryske Hynder Whisky

Surf & Turf (kogelbief & gamba) met gremoulade € 20,50
- Surf & Turf (round steak and prawns) with gremoulade
- Surf & Turf (Steak und Gamba) mit Gremoulade

Gegrilde poon “Caprese” (tomaat, mozzarella en basilicum) € 19,50
- Grilled gurnard “Caprese” (tomato, mozzarella and basil)
- Gegrillte Meerbarbe “Caprese” (Tomaten, Mozzarella und Basilikum)
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Hoofdgerechten
Main dish / Hauptgeriche



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

Kinder pannenkoek € 4,95
- Pancake
- Pfannkuchen

Patat en een snack met appelmoes en mayonaise € 5,95
- Fries and a snack, applesauce and mayonaise
- Pommes Frites mit einem Snack, Apfelmus und Mayonnaise

Vleespiesje met friet, appelmoes en mayonaise € 6,50
- Meat spear with fries, applesauce and mayonaise
- Fleisch-Spieß mit Pommes Frites, Apfelmus und Mayonnaise

Sparerib met friet, appelmoes en mayonaise € 7,25
- Fries with sparerib, applesauce and mayonaise
- Pommes Frites mit Ribbchen, Apfelmus und Mayonnaise
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Kindermenu
Children’s menu / Kindermenü



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 Karamel 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

Aardbeien- cheesecake, after eight ijs en witte chocoladekruimel € 6,75
- Strawberry cheescake with after eight ice cream en white chocolate crumble
- Erdbeer-Käsekuchen mit After Eight Eis und weißen Schokolade Krümeln

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 ein leckeres Vanille-Eis mit Schlagsahne

Nagerechten
Dessert / Nachspeise
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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

<  Liever een andere wijn? Vraag dan naar onze wijnkaart. 
Prefer a different wine? Ask for our wine list. 
Lieber einen anderen Wein? Fragen Sie nach unserer Weinkarte.

Drankenkaart
Drinks card / Getränke Karte

Warme dranken
Hot drinks / Heiße Getränke 
Café crême € 2,40
Espresso € 2,30
Cappuccino / Koffie verkeerd € 2,85
Dubbele espresso € 3,50
Latte macchiato € 3,00
Irish coffee € 6,00
Thee € 2,40
Verse mint thee € 3,50
Warme chocolademelk € 2,30 
Slagroom € 0,50

Frisdranken 
Fresh drinks / Frische Getränke 
Frisdrank (flesje) € 2,30 
Verse Jus d’Orange € 3,50
Lipton Ice tea € 2,40
Dubbelfris (cranberry of appel/perzik) € 2,40

Bieren
Beers / Biere
Heineken fluitje (20cl) € 2,30
Heineken Amsterdammer (25cl) € 2,50
Heineken halve liter € 4,75
Palm (fles) € 3,00
Wieckse witte / 0.0 / rose bier € 3,50
Desperado(fles) € 4,00
Sol (fles) € 4,00
Radler 0.0 / Radler (fles) € 3,85
Erdinger (fles) € 5,00
Jillz (fles) € 3,00

Wijnen
Wines / Weine 
Huiswijn wit / rood / rosé € 3,50
Fles wijn (0,75l) € 17,50

Binnenlands gedistilleerd
Spirits / Spirituosen
Diverse jenevers € 2,40
Apfelkorn € 2,40
Jägermeister € 2,40
Port / Sherry / Vermouth € 3,25
Advocaat € 3,00

Buitenlands gedistilleerd
Foreign spirits / Ausländische Spirituosen
Bacardi blanca rum € 4,00
Whisky teachers € 3,75
Whisky Red label € 4,00
Whisky Black label € 4,75
Whisky Tullamore Dew € 3,75
Joseph Guy € 4,50
Remi Martin € 5,00
Courvoiser € 5,50
Calvados € 4,00
Tequilla € 4,00

Likeuren
Liqueurs / Liköre
Passoa € 3,75
Safari € 3,75
Tia Maria € 3,75
Pisang Ambon € 3,75
Malibu € 3,75
Amaretto € 3,75
Drambuie € 4,00
Sambucca € 4,00
Cointreau € 4,00
Baileys € 4,00
Grand Marnier € 4,00



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




