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      Voor een leuk en gezellig 

      Bedrijfs of Familiefeestje !  

               

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

           

           Voor een leuk en gezellig  

          Bedrijfs of Familiefeestje !! 

           



 

 

Outdoor activiteiten: 

 

 

Pitch&Putt Lemele 
Op werkelijk een unieke locatie ligt Pitch&Putt baan “De kleine Esch”. In het platte Nederland ligt 

deze baan aan de voet van de Lemelerberg in een prachtige natuurlijke omgeving. Elk van de 18 

holes op deze glooiende baan is uitdagend door bunkers, beplanting en grote waterpartijen. De 

greens zijn verschillend in vorm en grootte. Pitch&Putt Golf is een moderne activiteit die overal ter 

wereld wordt gespeeld. Organiseer je een activiteit voor medewerkers of familie? Pitch&Putt Golf is 

daar zeer geschikt voor. In groepjes van drie of vier personen speel je tegen elkaar. Zo speel je een 

wedstrijdvorm die voor iedereen uitdagend is, voor zowel de beginnende als actieve speler. Het 

competitie-element en de uitdagende techniek helpen je er een paar gezellige en sportieve uurtjes 

van te maken. Onder het genot van een hapje en een drankje is het heerlijk nagenieten van een 

gespeelde ronde. Kortom Het adres voor al Uw (Bedrijfs-) Feesten en Partijen. 

Met bovendien een aparte zaal voor vergaderarrangementen.  

Er is een ruime keus aan buffetten aanwezig waaronder barbecue. 

Voetgolf  

 

 

Naast de Pitch&Putt baan ligt een 9 Holes Voetgolfbaan. Voetgolf is een moderne variant op het 

golfspel. Het is een combinatie van golf en voetbal. En wordt gespeeld met een originele voetbal. 

Je schiet de voetbal vanaf de aftrap in de richting van de vlag. Het is de bedoeling om de voetbal in 

zo min mogelijk schoten in de hole te krijgen. ( Er mag met voetbalschoenen gespeeld worden.) 

 



 

 

Biljartgolf 

 

Bowlen 

 

Prijzen:   
18 Holes Pitch&Putt                           € 18,00         Deze prijzen zijn per persoon 

 9 Holes Pitch&Putt                            € 14,50          en inclusief het gebruik van de  

 9 Holes Voetgolf                                €  10,00           materialen en speluitleg. 

 2 x 9 Holes Voetgolf                          €  12,50 

 9 Holes P&P en  9 Holes Voetgolf   €  19,50                      

18 Holes Indoor biljartgolf                €    5,00 

Biljartgolf inclusief 2 consumpties 

en een bittergarnituur                       €  10,50 

 

 

 

 

Groepsarrangementen 

 

In onze sfeervolle bovenzaal met bar.                  

Ligt een 18 Holes biljartgolfbaan. Hierbij is 

het de bedoeling om de bal in zo min 

mogelijk stoten met een biljartkeu, in de 

hole te krijgen. Deze doe-activiteit is ook 

zeer geschikt voor een gezellig avondje               

uit, of bij slecht weer.                                              

                                                                                     

Ook kunt u bij ons bowlen, voor deze leuke 

activiteit hebben wij 4 officiële banen van 

18,30 meter. Waarbij de speler door middel 

van een bowlingbal moet proberen om alle 

tien de pins omver te gooien.                                

Deze doe-activiteit is ook zeer geschikt voor 

een gezellig avondje uit, of bij slecht weer.         

                                                                                     

Bowlen: 

Huren van een bowlingbaan per uur (55 minuten) zijn:  

Maandag t/m vrijdagmiddag 18:00 uur 25,00 p.u.p.b.  

Vrijdag vanaf 18:00 uur t/m zondag 26,00 p.u.p.b.  

Op officiële feestdagen kost een bowlingbaan 28,50 p.u.p.b.  

Het gebruik van de verplichte bowlingschoenen is hierbij inbegrepen. Het maximum aantal 

personen per baan is 10, maar om leuk te kunnen bowlen raden we aan om met maximaal 

8 personen per baan te spelen. 

Indoor activiteiten: 



 

 

Koffiearrangement  

    

Borrelarrangement 

 

 

Lunch 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Zin in een borrel en nog heerlijk 

nagenieten van uw gespeelde ronde ? 

 

* 2 consumpties naar keuze 

* Nootjes / Zoutjes 

* Bittergarnituur. 

       Prijs € 7,50 p.p. 

 

*Ontvangst 2x Koffie of Thee met Cake. 

                 Prijs € 4,50 p.p. 

*Wilt U Krentenwegge ipv.cake á € 1,35 

* Appelgebak ipv. cake á € 2,40 

* Of gesorteerd gebak á € 2,95 p.p. 

 

 

Lunch: A 

* Soep (altijd keuze uit 2 soorten soep) 

* Broodje Ham  en  Broodje Kaas 

               Prijs € 7,50 p.p. 

 

Lunch: B 

* Met extra Broodje Kroket  

                             € 10,00 p.p. 

 

* Inclusief Melk, Jus de Orange, Thee 

   en Koffie € 4,00 p.p.  (extra)  

 

 



 

 

Lunch: C  vanaf 15 personen 

 
 

 

Brunch vanaf 20 personen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                      
     

                                                                    

 
 
 
 

                                                                      • Heerlijke scones met vruchtenmarmelade                                                 

                              • Heerlijke muffins met slagroom 

                                                                      • Bavaroise 

                                                                      • Assortiment met koekjes 

                                                                      • Bonbons 

                                                                      • Sandwiches met gerookte kip 

                                                                      • Sandwiches met gerookte zalm en komkommer 

                                                                      • Sandwiches met ham en kaas tomaat en gekookte ei 

                                                                      • Mousse van kokos met verse ananas en mint als een lepelgebak 

                                                                      • Mousse van mango en abrikoos geserveerd als lepelgebakje 

                                                                      • Inclusief Koffie / Thee     € 20,00 p.p. 

  

 

* Verse waldkorn met kipsalade,                        

   aangemaakt met een grove mosterdsaus 

* Verse waldkorn met gerookte zalm,    

   roomkaas en ruccola sla 

* Mini club sandwich met gerookte kip,   

   tomaat, sla en mayonaise 

* Minibroodje kaas   

   en komkommer 

* Minibroodje eisalade 

* € 16,50 p.p. 

* Inclusief Melk, Jus de Orange, Thee  

   en Koffie  € 4,00 p.p.  (meerprijs)  

 

€ 19,95 p.p. 

 

Toscaanse tomatensoep                                   

Verschillende soorten bolletjes           

(croissants,diverse zachte 

broodjes,krentenbolletjes,paasstol, 

Diverse soorten kaas & vleeswaren 

Diverse zoet waren & Fruitsalade 

Vegetarische pastasalade 

Roomboter en margarine Gerookte zalm filet met 

kappertjes ,tomaat en rode ui 

Heerlijke scharrel –ei bieslook salade Groene 

gemengde salade met mozzarella ,appel, 

komkommer tomaat en rode ui 

Gevulde eieren 

Roerei & gekookte eieren 

Gebakken chipolata worstjes 

Gebakken cajun kip reepjes 

Groepsarrangementen: 
 

High Tea vanaf 20 personen 

personen 

€ 20,00 p.p. 



 

 

Buffetten 
 
Al onze buffetten zijn uit te breiden met: 
* All-in drank arrangement voor 2,5 uur á € 17,00 p.p. 
* All-in drank arrangement Voor 3 uur á € 19,50 p.p 
* Huur bowlingbaan bij buffet á € 4,50 p.p. 
* Totaal All-in drank arrangement voor bowlen 4 uur á € 22,00 p.p 
   (Vanuitgaand: 1,5 uur bowlen en 2,5 uur buffet) 
* ijs en puddingbuffet á € 4,50 p.p.    
* Prijsuitreiking á € 6,00 (3 medailles) 
 
Buffetten dienen vooraf gereserveerd te worden. 
 
Heeft iemand dieetwensen / allergieën of vegetarisch etc. geef het tijdig door !! 

 

                                                         

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  

 

         Warm en koud buffet     
             (Arrangement A) 
Het koud buffet bestaat uit: 
•Frisse groene mesclun salade met tonijn, rode 
ui, kappertjes, gekookt ei, tomaat en olijven. 
•Gemengde groene salade, gegrilde kipfilet met 
bleekselderij, tomaat, en avocado.   
•Salade van Roseval aardappel met chorizo, 
paprika en rucola.  
•Maatjes haring met een gesnipperd uitje. 
Ambachtelijk gebakken brood met kruidenboter. 
•Spinaziesalade met gebakken spekjes en 
cashew nootjes.  •Fruitsalade 
Het warm buffet bestaat uit: 
Gewokte groenten besprenkeld met olijfolie en 
verse kruiden.  
•Gebakken varkenshaas medaillons met 
appelcalvados saus. 
•Javaanse gehaktballetjes in ketjap dip. 
•Kipsate met indische pindasaus. 
•Romige peterselieaardappeltjes met zeezout en 
spekjes. 
•Gebakken varkensvlees in de oven met 
appelstroop en smokey bbq saus.  
 

             € 24,00 per persoon  
        (Minimaal aantal personen: 15)  

 

               Familiebuffet          
             (Arrangement B) 
 
Koud buffet bestaat uit: 
•Huisgemaakte •rundvleessalade 
•Scharrelei salade 
•Koude pastasalade met tomaat, bos-ui, en 
olijven met pestomayonaise 
•Haring met gesnipperd uitje 
•Rauwkost 
•Gemengde salade met mozzarella, tomaat, 
komkommer, en rode ui 
•Fruitsalade 
•Ons welbekende heerlijke broodsoorten met 
kruidenboter. 
 
Warm buffet bestaat uit: 
•Kleine kipschnitzeltjes 
•Gehaktballetjes in satésaus 
•Varkenshaas in •champignonroomsaus 
•Spareribs 
•Gebakken aardappelen 
•Nasi 
 
 

                   € 26,50 per persoon 
               (Minimaal aantal personen: 15) 
               
 

Buffetarrangementen: 



 

 

Buffetarrangementen 

 

      
 

 

 
 
 

              
 

 
 
 
 
 
 

  

Warm en koud buffet de Luxe   

           ( Arrangement C ) 

 

Het koud buffet bestaat uit: 

*Frisse groene mesclun salade met tonijn, rode ui, 

kappertjes, gekookt ei, tomaat en olijven. 

*Gemengde groene salade, gegrilde kipfilet met 

bleekselderij, tomaat, en avocado.   

*Salade van Roseval aardappel met chorizo, 

paprika en ruccola.  

*Graved laxed van Noorse zalm met een frisse dip 

*Ambachtelijk gebakken brood met kruidenboter. 

*Spinaziesalade met gebakken spekjes en cashew 

nootjes.  

*Fruitsalade. 

Het warm buffet bestaat uit: 

*Gewokte groenten besprenkeld met olijfolie en 

verse kruiden.  

*Beenham met saus van grove mosterd. 

*Kipsate met indische pindasaus. 

*Romige peterselieaardappeltjes met zeezout en 

spekjes. 

*Visstoofschotel. 

*Biefstuk reepjes  in oestersaus. 

                       € 26,00 per persoon  

                (Minimaal aantal personen: 15) 
 

Barbecue Buffet    
          ( Arrangement D ) 
 

Het koud buffet bestaat uit: 

•Diverse soorten brood met kruidenboter. 

• Gemengde groene salade met 
tonijn,ruccola,rode ui,gekookte ei,kappertjes 

en olijven.  

• Salade van roseval,chorizo,paprika en 
ruccola en  bosui. 

• Salade van spinazie met spekjes en 
gebruneerde cashewnootjes  

• Fruitsalade  
•Diverse soorten saus.  

•Warme satésaus. 

Het vlees bestaat uit: 

•Gemarineerde karbonade. 

•Gemarineerde kipfilet. 

•Gemarineerde speklap. 

•Huisgemaakte kipsatéspies. 

•Barbecueworst, •Hamburger. 

•Sjaslickspies. 

 

                  € 25,00 per persoon 

              (Minimaal aantal personen: 15) 
 

Uitbreiding mogelijk met : Biefstuk, entrecote, 

Spareribs. Zalmmootje of garnalen.  

                 Meerprijs € 4,00 p.p. 

 

 

 

Pitch&Putt Golf Lemele 

Lage esweg 5 

8148 RA Lemele 

Tel.0572331413 

email:lemele@pitch-putt.nl 

www.pitch-putt.nl/lemele 

Tevens is het bij ons ook mogelijk om een dag vullend programma te 

maken. Door een combinatie van meerdere activiteiten. Dit kunt u ook 

combineren met een prachtige wandeling op de Lemelerberg. 

Wij denken graag mee,  en maken voor u een arrangement op maat. 



 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 
 
 

 
 

Stamppot buffet    ( Arrangement E ) 
 
Het stamppotbuffet bestaat uit: 
• Stamppot boerenkool  

• Stamppot zuurkool  
• Stamppot hutspot  
• Rookworst  
• Rollade  

• Gehakt  
• Sparerib  

• Hachee  

• Augurken, Amsterdamse uitjes,  
  piccalilly en mosterd.  

                € 20,50 per persoon  
              (Minimaal aantal personen: 15) 

 

Eenvoudig warmbuffet (Arrangement F) 
 
Het Eenvoudig warmbuffet bestaat uit: 
• Gehaktballetjes in zoetzure saus 
Rauwkost en gemengde salade 
Brood en kruidenboter 
• Kipsate in satesaus 
• Kipschnitzetjes 
• Gebakken aardappelen 
• Nasi of witte rijst 
• Seizoensgroente 
 
 
 

 
               € 21,00 per persoon 
              (Minimaal aantal personen: 15 ) 
 

Hapjes buffet   (Arrangement G) 
Het koud buffet bestaat uit: 
• Gevulde eitjes 
• Kaasplateau 
• Blauwe en witte druiven 
• Heerlijke olijven 
• Bolletjes rundvleessalade  
• Verschillende soorten met worst 
• Plateau met hamsoorten 
• Verse ananas en meloen 
• Plateau met gerookte vissoorten 
• Schaaltje met mierikswortelsaus 
• Haring met roggebrood en 
 fijn gesnipperd uitje 
• Verschillende soorten brood 
• Kruidenboter, tapenade en basilicumpesto 
 
Het warm buffet bestaat uit: 
• Gehaktballetjes in soja-sesam saus 
• Gebakken kippendijenvlees in zoetzure saus 
• Gebakken satévlees in satésaus  
 

                  € 20,50 per persoon 
              (Minimaal aantal personen: 15) 

Italiaans buffet  (Arrangement H) 
 
Het koud buffet bestaat uit: 
•Toscaanse tortelinisalade. 
•Insalatafrutti di mare (mosselen calamares 
pouple, surimi en garnalen.) 
•Tomaat, mozzarella en verse basilicum. 
•Copa di Parma, parmaham, salami. 
•Gorgonzoladressing. •Gemarineerde olijven. 
•Diverse tapanades. •Heerlijke broden. 
•Roomboter en Kruidenboter. 
 
Het warm buffet bestaat uit: 
• Penne regatta met Carbonarasaus 
•Spaghetti met bolognaisesaus.  
• Kip met paddenstoelensaus 
•Lasagne met gehakt tomatensaus en kaas 
•Rode mul filet met tomaat, courgette,                 
en basilicumknoflook.  
•Linguine pasta met room, bieslook, sjalotje en 
knoflook. 
                    € 24,50 per persoon 
               (Minimaal aantal personen: 15) 
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