HERBERG
D E W ITT E GA N S

p r e s e ntat i e ma p
Hierbij presenteren wij informatie zodat u een indicatie krijgt van wat wij voor u kunnen
verzorgen. Indien u concrete plannen heeft, maken wij graag een afspraak voor een persoonlijk gesprek. Elke
partij of diner is namelijk anders en vraagt zijn eigen specifieke aandacht. Omdat u uw gasten het beste kent,
spreken wij graag met u uw wensen door
zodat we ”maatwerk” kunnen leveren. Alle gepubliceerde prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse
veranderingen.
Met vriendelijke groet,
Eveline Diks
Peter Paul Boom
Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH).
Deze liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek toegezonden.
De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.

O N T VA N G S T

- samen proosten op een gezellige dag
- verzamelen onder het genot van een drankje om vervolgens te vertrekken voor een activiteit
- even bijkomen na een dagactiviteit
- de jarige als stralend middelpunt van het ontvangst
- het aansnijden van de bruidstaart en toasten op het geluk met een cocktail of een glas Champagne.
.... er zijn zeer diverse mogelijkheden.
Koffie of thee								€ 2,40 per kopje
Huisaperitief (met mousserende wijn, Monin siroop en fruit)
Alcoholvrij Huisaperitief						
Fles Champagne							

€ 6,25 per glas
€ 4,25 per glas
€ 72,50

Petit fours 								
Huisgemaakte Appeltaart						
Huisgemaakt Taartje van witte chocolade				

€ 2,75 per stuk
€ 3,60 per stuk
€ 4,75 per stuk

Bruidstaart		
			

Hiervoor werken we samen met Banketbakkerij Lindeboom
of Patisserie Van Orsouw, beiden gevestigd in Zwolle.

Ook de kleine gasten kunnen meegenieten met een speciale non-alcoholische feestcocktail.
Uiteraard kan dit alles op bij mooi weer plaatsvinden op ons verzorgde terras.
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LUNCH...

Afhankelijk van de indeling van de dag kunt u gebruik maken van een lunch. Bij mooi weer kunt u samen met uw
gasten de lunch buiten gebruiken. Natuurlijk wordt er ook aan de kleine gasten gedacht. Dit doen we vaak in overleg
met de ouders op de dag zelf. U kunt zelf een menu samenstellen uit onze lunchkaart. Natuurlijk kunnen we aan
de hand van uw wensen een lunch op maat samenstellen. Hier vindt u een greep uit onze lunchkaart. De actuele
lunchkaart vindt u op onze internetsite. Indien gewenst kunnen wij u dit uiteraard ook toesturen.
Uiteraard kan de lunch een rustpunt of vertrekpunt zijn tijdens een activiteit in onze prachtige omgeving. Hiervoor
vindt u een aantal suggesties in deze presentatiemap. Heeft u zelf al een idee gevormd?
Wij denken graag met u mee voor een perfecte uitvoering van uw dag.
Ganzenbord							
goed gevuld bord met 6 heerlijke hapjes

€ 19,95

3 gangen lunchmenu van seizoensproducten		

€ 39,75

Wijnen, wit, rosé of rood					
Earth Mineraalwater, met of zonder koolzuur		

vanaf € 26,50 per fles
€ 5,25 per 75 cl

Koffie/thee met zoetigheden					

€ 4,10 per kopje
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DINER

- Een 8 gangen Standing Dinner
- Een vlot geserveerd diner voor het avondfeest kan beginnen
- Een verrassingsmenu
- Een foodmarket
- Een diner met bijpassende wijnen
...er zijn zeer diverse mogelijkheden
Wij werken regelmatig met ons 3,4 of 5 gangen Ganzenmenu. Deze benaming zegt niets over de inhoud en meestal
doen wij dit vantevoren ook niet. Een verrassingsmenu dus..! We informeren aan het begin van de avond bij u en uw
gasten of er ingrediënten zijn die men niet lust of niet mag hebben. Vervolgens wordt u dan verrast en legt ons bedieningsteam per gang uit wat u op uw bord heeft. Een andere optie bij dit Ganzenmenu is dat we het menu aan het
begin van de avond even mondeling toelichten, waarbij uw gezelschap vantevoren weet wat men kan verwachten.
Het diner voor groepen vanaf 20 personen bespreken we graag in een persoonlijk gesprek met u, zodat we dit
volledig op uw wensen kunnen laten aansluiten. Onze actuele menukaart vindt u op onze internetsite en uiteraard
kunnen we u dit op aanvraag toezenden.
Ganzenmenu
3 gangen € 39,75 p.p.

4 gangen € 49,50 p.p.

5 gangen € 54,50 p.p.

Foodmarket
Marktkraampjes met verse producten
verspreid door het restaurant
1. Vis; haring, gerookte zalm en gamba’s
(evt. uit te breiden met verse oesters die a la minute geopend worden)
2. Diverse hammen en worstsoorten
3. Diverse kazen uit de regio
Wijnen, wit, rosé of rood			
Mineraalwater, met of zonder koolzuur
Digestief of dessertwijn			
Koffie/thee met zoetigheden			

vanaf € 26,50 per fles
€ 5,25 per 75 cl
vanaf € 5,50 per glas
€ 4,10 per kopje
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6 gangen € 64,25 p.p.

RECEPTIE

Gaat u een receptie organiseren? Of het nu gaat om een huwelijksreceptie, jubileum, borrel of
zakelijke receptie, u bent bij ons aan het juiste adres.
Wij beschikken over een perfect terras waar u uiteraard bij mooi weer gebruik van kunt maken. Zo kunt u het
feest beginnen met ons huisaperitief (mousserende wijn met siroop en vers fruit) dat wij op het terras uit kunnen
serveren. De herberg zelf heeft een capaciteit van ongeveer 120 receptiegasten.
U kunt kiezen uit het drankenassortiment dat we tijdens de receptie serveren; binnen- en of buitenlands gedestilleerde dranken kunnen op verzoek worden uitgesloten. De dranken worden berekend naar het aantal werkelijk
verbruikte consumpties.
DRANKEN:
Huisaperitief						
€
Wijnen, wit, rosé of rood			
vanaf €
Mineraalwater, met of zonder koolzuur		
€
Brand Pilsener					
€
Diverse frisdranken				
vanaf €
Koffie/thee						€
Koffie/thee met zoetigheden				
€
HAPJES:
Warme snacks					
Koude huisgemaakte hapjes				
Huisgemaakte amuses				

6,25 per glas
26,50 per fles
5,25 per 75 cl
3,50 per 0.25 cl glas
2,70 per flesje
2,40 per kopje
4,10 per kopje

€ 0,85 per stuk
€ 1,75 per stuk
€ 2,95 per stuk

FOODMARKET
Marktkraampjes met verse producten verspreid door het restaurant.
Onze koks geven toelichting op de diverse producten.
1. Vis; haring, gerookte zalm en gamba’s
(evt. uit te breiden met verse oesters die a la minute worden geopend)
2. Diverse hammen en worstsoorten
3. Diverse kazen uit de regio
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F E E S TA V O N D

Een swingend feest, daar leent de herberg zich uitstekend voor. Vanzelfsprekend hebben wij leuke ideeën en suggesties voor diverse artiesten waarbij het natuurlijk belangrijk is dat jullie gasten zich kunnen uitleven op de dansvloer
maar ook in de gelegenheid zijn om rustig met elkaar te kunnen praten. U kunt uw gasten verwelkomen met koffie/
thee in combinatie met bijvoorbeeld een petit-fours of een vlaaienbuffet, waarna het feest echt losbarst.
Een Foodmarket kan het uitgangspunt zijn. Hierbij plaatsen we 2 of 3 marktkramen verspreid door het restaurant
waarbij uw gasten kunnen genieten van diverse hapjes naast hun drankje(s). Er zal een Vis-Kraam aanwezig zijn met
diverse producten uit de zee bv gerookte zalm, paling en haring. Daarnaast een Carcuterie-kraam met diverse
spaanse en italiaanse hammen en ambachtelijke franse worsten. Verder kan er een Kaas-kraam met kazen uit de
regio opgesteld worden. Onze koks zullen de producten ter plekke voor u aansnijden en uw gasten informeren
over de diverse heerlijkheden.
Of kiest u voor een assortiment bittergarnituren en/of koude luxe huisgemaakte hapjes.
Wij gaan uit van gemiddeld 8 drankjes per persoon, voor een feestavond van 20.00 tot 1.00 uur, gemiddelde prijs
per drankje € 3,75. Alle dranken worden berekend naar het aantal werkelijk verbruikte consumpties.
DRANKEN:
Brand Pils				
Diverse frisdranken		
vanaf
Glas wijn
		
vanaf
Koffie/thee				
Petit-four				

€
€
€
€
€

3,50
2,70
5,00
2,40
2,75

per
per
per
per
per

0.25 cl glas
flesje
glas
kopje
stuk

HAPJES:
Foodmarket				
Bittergarnituur			
€ 1,00 per stuk
Koude huisgemaakte hapjes		
€ 1,75 per stuk
Huisgemaakte amuses		
€ 2,95 per stuk
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MUZIEK

Er zijn diverse suggesties voor
live-muziek tijdens uw feest bij
de Witte Gans. We hebben een
bestand van artiesten die bij
ons hebben opgetreden.
Van jazzmuziek als
achtergrond bij uw diner
tot een leuke band
voor een avondje swingen.
Wij helpen u graag met onze
suggesties!
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ACTIVITEITEN
SAMB A PERCUSSIE WORKSHOP

Wellicht gaat er een lichtje branden, als u aan de carnavalsoptochten in Brazilië denkt. Een
swingende fraai uitgedoste mensenmenigte en daarbij swingende en opzwepende ritmes. Om
deze ritmes gaat het natuurlijk in de workshop. We behandelen dan de “ Samba reggea” of de
“Samba batucada”. Aan het einde van de workshop maken we dan met elkaar een swingend
stuk muziek. Eventueel kan de workshop uitgebreid worden met een presentatie in de vorm
van een parade.
Uitstekend geschikt als bijdrage aan de “team building” in uw organisatie!”
S O L E X TO C H T
De Solex…helemaal terug van weggeweest!
Heerlijk ouderwets toeren door het prachtige Vechtdal. U rijdt zonder helm, met de wind
door uw haren en het brommende geluid van het authentieke motortje. U kunt gaan rijden
door de vrije natuur over rustige en rustieke landweggetjes. Een leuk idee als u op zoek
bent voor een familiedag, personeelsdag of gewoon een leuk dagje uit met een paar vrienden.

KASTEEL HET NIJENHUIS
Kasteel Het Nijenhuis is een van de best bewaard gebleven havezaten in Overijssel. Gelegen
nabij Heino op 7 minuten rijden van de Witte Gans. Dit museum toont delen van de imposante kunstverzameling van Dirk Hannema, voormalig directeur van Museum Boymans in
Rotterdam. Zijn collectie is er één van internationale allure. Ze omvat schilderijen, tekeningen, beeldhouwwerken, keramiek, meubels en toegepaste kunst uit vele tijden en culturen.
Daarnaast vinden er in het kasteel en de beeldentuin met regelmaat wisselende tentoonstellingen plaats.
WORKSHOP TEKENEN/SCHILDEREN
Onder leiding van kunstenaar en grafisch vormgever Gijs Dragt (geboren in Nieuwleusen,
wonend en werkend in Zwolle) gaat u als groep aan het werk. Zo wordt u de opdracht gegeven om elkaar te portreteren of om zelf uw eigen schilderij te maken naar aanleiding van
de prachtige omgeving, uw eigen inspiratie of een van de voorbeelden die de kunstenaar voor
u meebrengt.
WA N D E L E N / F I E T S E N / S T E P P E N D O O R H E T V E C H T DA L
We beschikken over diverse leuke routes door de prachtige omgeving; het overijssels
Vechtdal. De VVV Dalfsen beschikt bv over greenbikes; comfortabele groene fietsen waarop
uw groep de omgeving kan ontdekken. Daarnaast zijn er tevens mogelijkheden tot het huren
van steps. Wij kunnen eventueel een drankje op een punt onderweg voor u verzorgen.

Z W E E F V L I E G E N B I J A E RO C L U B S A L L A N D
U heeft vast weleens een zweefvliegtuig nagekeken. Zou u daar zélf niet eens in willen zitten? Kennismaken met het zweefvliegen? Het hele vliegseizoen door, van half april tot begin
oktober, kan men elke dag terecht bij Aero Club Salland om mee te vliegen in een tweezitter.
U bent dan de passagier van een ervaren zweefvlieger, die u voor, tijdens en na de vlucht
het nodige vertelt over het vliegtuig, vliegen en de mooie omgeving. Na afloop krijg u een
doopvluchtcertificaat als herinnering.
L E L I J K E E E N D E N TO U R
Op zoek naar iets ludieks? Dan is deze Eendentour iets voor u! Een verrassende toertocht
met 2CV’s, oftewel Lelijke Eenden. Na de ontvangst en uitleg met koffie en cake, gaat u met
z’n vieren op stap in uw eigen Lelijke Eend. Met het roadbook op schoot rijdt u van checkpoint naar checkpoint. De verschillende navigatietechnieken zorgen voor de nodige hilariteit
onderweg.
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OVERNACHTEN
M O O I R I V I E R H OT E L
Dit hotel is gelegen tussen de dorpen Dalfsen en Ommen, op zo’n 13 km van de
Witte Gans. De mooie rivier de Vecht is de naamgever van het hotel. De ligging
direct aan het water maakt van Mooirivier een bijzondere plek, vol natuur en
inspiratie. Met een ruime en sfeervolle lobby en 175 comfortabele hotelkamers
biedt Mooirivier u een comfortabel verblijf in het Vechtdal.
www.mooirivier.nl
DE RIETEN DEKEN
Deze luxe B&B is gelegen in het buitengebied van het Vechtdal tussen Dalfsen
en Ommen. Vanuit de B&B heeft u een schitterend uitzicht op de uiterwaarden
van de Overijsselse Vecht met haar natuur. De Rieten Deken beschikt over drie
tweepersoons kamers die allen zijn voorzien van een eigen ingang, boxspring
(2.10 lengte) en een privé badkamer met wastafel, (regen)douche en toilet.
www.ommenbedandbreakfast.nl
B E D & B R E A K F A S T W I J N S TA E T E
Wakker worden met uitzicht over een wijngaard en dat in het Vechtdal. Op
den Pas heeft 4 luxe tweepersoonskamers met elk een eigen badkamer. De vier
kamers hebben ieder hun eigen kleurenthema, zo zijn er de kamer Vin Rouge,
de Rosado, en de Blauwe Druif. Bij mooi weer wordt het ontbijt op de veranda
geserveerd.
www.wijnstaete.nl
B E D & B R E A K F A S T D E H O RT E N S I A
Op zo’n 15 minuten lopen van de Witte Gans wordt u ontvangen door de
familie Borgers. De 4 ruime kamers hebben ieder hun unieke sfeer en uitzicht. ‘s Ochtends kunt u genieten van een uitgebreid vers ontbijt in de ruime eetkamer of buiten op het terras met uitzicht op de weilanden.
www.dehortensiaheino.nl
B E D & B R E A K FA S T H U I Z E H E S S U M
In een van de koetshuizen van Landgoed Hessum is op de eerste verdieping een
comfortabel en zeer ruim gastenverblijf gebouwd met een eigen opgang. De ruimte bestaat uit 2 tweepersoons kamers met 2 eenpersoons bedden met eigen
badkamer en een ruime klassiek ingerichte zitkamer met houtkachel.
www.landgoedhessum.nl
B E D & B R E A K FA S T D E Z WA L U W H O F
Deze eigentijdse bed & breakfast is gelegen in Hoonhorst op 10 minuten rijden
vanaf de Witte Gans in een oude verbouwde boerderij net buiten Hoonhorst.
Er is een vleugel met zes luxe twee-persoonskamers met eigen badkamer met
douche, wastafel en toilet. Het andere gebouw is de riante vrijstaande, onder
architectuur gebouwde groepsaccommodatie is geschikt voor 32 personen.
www.zwaluwhof.nl
B A K H U I S J E H A RT J E L E N T H E & L E N T H E L O D G E
Een comfortabele B&B in de landelijke omgeving en op 20 minuten wandelen vanaf De Witte Gans. Beide B&B’s zijn tweepersoons volwaardige
huisjes. Ze zijn beide voorzien van een goed uitgeruste keuken, een zitkamer, een slaapkamer en een luxe inloopdouche. De accommodaties hebben elk een eigen terras en kijken uit over de grote tuin. Ook kunt u gebruik maken van een overdekte buitenkeuken met loungebank en houtkachel.
www.gastvrijlenthe.nl
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