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Genietlokaal
 
Genietlokaal laat zijn gasten graag kennis maken met streek- en biologische producten uit 
het gehele land.

Al onze gasten zijn voor ons even bijzonder. Daarom werken wij niet met vaste gerechten, 
maar gaan wij voor persoonlijke aandacht. Dit houdt in dat wij voor iedere opdracht nieuwe 
smaakvolle gerechten bedenken. Deze stemmen we volledig af op uw wensen. Dit geldt ook 
voor het drankenarrangement wat u eventueel toe kunt voegen.

Wij vinden het belangrijk om te benadrukken dat wij al onze gerechten zelf bereiden. Op deze 
manier kunnen wij u precies vertellen welke ingrediënten er gebruikt zijn bij de bereiding van 
de gerechten. Onze gerechten gaan mee met de seizoenen. Zo zijn wij in staat om het gehele 
jaar de meest smaakvolle gerechten te bereiden.

Het contact met de producenten van onze ingrediënten vinden wij ook heel belangrijk daarom 
kopen we onze ingrediënten zo veel mogelijk zelf in bij de boer. 

Kiest u voor een van onze cateringdiensten? Dan horen we graag of u wensen heeft met 
betrekking tot diëten en/of allergieën, zodat wij hier tijdig rekening mee kunnen houden.  
Zo wordt het voor iedereen een fijne gelegenheid.

High tea/wine/beer
Onze high tea bestaat uit huisgemaakte 
hartige en zoete hapjes aangevuld met 
ambachtelijke producten. Hierbij serveren we 
gedurende de high tea diverse theesoorten. 
 
Naast de high tea bieden wij een high wine 
en een high beer aan. Het verschil met 
de high tea is dat er in plaats van thee, 
passende wijnen of speciaalbieren door  
ons geserveerd worden.

Wij serveren een high tea vanaf € 15,99 p.p. voor 
een high wine of beer rekenen wij € 17,50 p.p.

Barbecue
Een barbecue aan huis door Genietlokaal 
wordt volledig verzorgd. Met andere woorden: 
wij de lasten (en de lol), u de lusten. Ook een 
barbecue is bij ons maatwerk. Samen met u 
bepalen wij welke salades, bijgerechten en 
sauzen er op het buffet geserveerd worden.  
Dit geldt ook voor het vlees, vis en de 
vegetarische producten voor op de barbecue. 

Een barbecue verzorgen wij voor u vanaf € 23,50 p.p.

Wij doen de afwas!Een high tea al vanaf € 15,99 p.p. 



Een barbecue al vanaf € 23,50 p.p. Ervaar (biologische) streekproducten

Catering
Wij verzorgen catering in de breedste zin van 
het woord. Van lekkere handgemaakte salades 
en hapjes voor bijvoorbeeld een verjaardag, 
tot heerlijke buffetten en high teas. Voor ieder 
feest of partij regelen wij het voor u van A tot Z 
op de manier die u wenst.

Heeft u interesse in onze catering, neem dan 
gerust contact met ons op. Wij stellen graag 
samen met u een geheel vrijblijvend en pas-
send aanbod van gerechten samen.

Kookworkshop
 
Onze kookworkshops worden verzorgd door 
het gehele land. Gedurende een workshop 
leert u samen met uw gasten een aantal 
heerlijke gerechten koken. De gerechten 
worden van tevoren samen met u bepaald. 
Tijdens de workshop is er ook voldoende 
ruimte om uw eigen creativiteit in de ge-
rechten te steken. 

Belangrijk voor ons om te vermelden is dat wij 
tijdens onze kookworkshops veel werken met 
producten die het seizoen te bieden heeft. 

Wilt u een kookworkshop aan huis, dan kan dat ook. 
Een kookworkshop regelen wij voor u vanaf € 35,- p.p. 
Inclusief wijnarrangement vanaf € 50,- p.p.

Kookworkshop € 35,- p.p. 

Buffet 
Bij de keuze voor een buffet is het van belang 
dat u een keuze maakt tussen een koud, 
warm, dessert of een combinatie van deze 
buffetten. In samenspraak met u bepalen wij 
welke gerechten we op het buffet serveren.  
De mogelijkheden voor de invulling hiervan 
zijn eindeloos. 

Daarnaast bieden wij ook de mogelijkheid 
van een hapjesbuffet. Dit buffet is bij uitstek 
geschikt om uw gasten eens te verrassen. 
Het hapjesbuffet onderscheidt zich door zijn 
diversiteit. Hartig, zoet, vis, vlees, vegetarisch,  
u treft het er allemaal. 

Uiteraard bent u ook vrij om een geheel eigen 
invulling te bedenken.  

Een koud en warm buffet serveren wij voor u
vanaf € 23,50 p.p.

vanaf 
€ 23,50

Buffet (p.p.) 



Koffietafel
Wilt u geen buffet of geserveerde lunch,  
dan kunt ook kiezen voor een koffietafel.  
Een koffie tafel is een eenvoudige brood-
maaltijd welke uitermate geschikt is voor 
een groot aantal personen. Bij de voorkeur 
voor een luxe koffietafel, stellen we deze 
graag samen met u op.

Een koffietafel serveren wij vanaf € 9,99 p.p.

Walking diner
Tijdens een walking diner geniet u over  
het algemeen staand van lekkere kleine  
gerechtjes die u met een vork of lepel nuttigt. 
Het voordeel van dit type diner is dat u vrij 

rond kunt lopen en met veel van uw gasten 
kunt spreken. Wij stellen op basis van uw 
wensen een passend diner samen.

Vanaf € 29,50 p.p. serveren wij een walking diner.

Ontbijt en lunch
Een door Genietlokaal verzorgd ontbijt of 
lunch bestaat uit ambachtelijke producten 
uit de regio, aangevuld met huisgemaakte 
gerechten. Gedurende de seizoenen die het 
jaar ons biedt, veranderen ook de gerechten. 

Een ontbijt of lunch serveren wij vanaf € 12,50 p.p.

Bezorging hapjes, salades en belegde broodjes
We bezorgen gratis vanaf € 75,- in de gemeenten De Marne en 
Kollumerland. Woont u in een andere gemeente dan zijn de 
bezorgkosten afhankelijk van de afstand.

Salades en hapjes 
aan huis bezorgd
Genietlokaal bezorgt ook hapjes en salades 
aan huis. Samen met u bepalen wij de hapjes 
en de salades.

De prijs is sterk afhankelijk van het aantal 
personen en het type hapje dat uw wenst. 
Om u een indicatie te geven voor 50 een-
voudige hapjes rekenen wij € 25,-. Voor een 
handgemaakte eenvoudige salade voor 6 
personen rekenen wij het zelfde bedrag. 

Contact   06 52 152 046 info@genietlokaal.nl www.genietlokaal.nl

Design: RIKKL

Een koffietafel al vanaf € 9,99 p.p. 

50 hapjes al vanaf € 25,- p.p. 

Belegde broodjes 
Belegde broodjes bezorgen wij thuis en of op 
de zaak. Afhankelijk van uw wensen beleggen 
wij de broodjes zoals u dat wenst. U kunt er 
ook voor kiezen om er verse sappen en of 
zuiveldranken bij te bestellen.

De prijs voor een belegd broodje ligt tussen de € 3,50 
en € 5,50 per broodje.


