
Arrangementen
Terra Nova. Burgers and more



Iets te vieren?

Verjaardag, bedrijfsuitje, jubileum, reünie of iets anders? 
Wij denken graag met je mee. Een overheerlijke 
barbecue of buffet op ons overdekt en verwarmt terras 
na een ronde minigolf op onze (overdekte)golfbaan. Een 
borrel met lekkere hapjes in ons gezellig eetcafé. Een 
lekkere brunch voor uw familie of vereniging. Een 
uitgebreide lunch. Het zijn slechts een paar voorbeelden 
van wat bij ons of op locatie mogelijk is.

Vegetarisch of vegan eten? Elk buffet is aan te passen of 
uit te breiden met vega(n) onderdelen.

Groepen van 15 t/m 100+ personen, wij heten jullie 
graag welkom.


Blader verder om voorbeelden van arrangementen te 
bekijken. Een ander idee? We kijken graag met je naar de 
mogelijkheden. 


Terra Nova. Burgers and more 
Nijkerkerstraat 12, 3882 PG Putten 

Tal van mogelijkheden Waarom Terra Nova?

* Gezellige ongedwongen sfeer

* Huisgemaakte kwaliteit tegen een eerlijke prijs

* Eten/drinken kan gecombineerd worden met 

een activiteit die ook kan doorgaan met regen

* Centraal gelegen

* Geen zaalhuur of andere verborgen kosten

* Ruime parkeergelegenheid aanwezig

* Familiebedrijf met bijna 100 jaar ervaring

* Arrangementen zijn te bestellen vanaf 15 personen

* Wijzigingen in het aantal personen zijn tot twee dagen 

van te voren door te geven



BBQ Classic

* Speklap, worst, kipsaté en onze 
beroemde huisburger 

* Satésaus 

* Huisgemaakte aardappel- en 
rauwkostsalade 

* Friet met sauzen 

* Stokbrood met smeersels 

* Huisgemaakt BBQ-sauzen 

Een BBQ bij Terra Nova doet het altijd goed op een 
personeelsfeest, jubileum of andere feestelijke 
gelegenheid. Geniet samen met je gezelschap van al 
het lekkers van de BBQ. 


€22,50 per persoon 

Gezellig barbecuen!



BBQ Deluxe

* Ruime sortering van vlees 

* Satésaus 

* Huisgemaakte aardappelsalade, 
rauwkostsalade en pastasalade 

* Friet met sauzen 

* Stokbrood met smeersels 

* Huisgemaakt BBQ-sauzen 

Niet voor niets het meest bestelde BBQ-arrangement. 
Geniet onbeperkt van een ruime sortering van vlees 
en meer. 


€24,95 per persoon 

Het meest bestelde arrangement



Hamburger Buffet

* Huisburgers 

* Koude garnituren 

* Gebakken champignon, ui en spek 

* Pulled pork 

* Buikspek 

* Friet met sauzen 

* Stokbrood met smeersels 

* Huisgemaakt BBQ-sauzen 

Onbeperkt hamburgers eten, wie wil dat nou niet? 
Bouw zelf de mooiste hamburgers met verschillende 
soorten garnituren met onder andere ons wel bekende 
huisgemaakte pulled pork en buikspek. Alles 
aangevuld totdat iedereen voldaan is. 


€22,50 per persoon 

Onbeperkt hamburgers eten!



Vegan Buffet

* “Gehakt”balletjes van groenten in 
ketjap-/sinaasappelsaus 

* Pasta met paddestoelen en rode 
wijn 

* Gegrilde groenten  

* Frites met vegan-mayo 

* Huisgemaakte aardappelsalade 

* Rauwkostsalade 

Liever geen dierlijke producten? Geen probleem! 
Geniet van (h)eerlijke huisgemaakte gerechten. 


€19,95 per persoon 

Huisgemaakt vegan eten!



Amerikaans Buffet

* Huisburgers 

* Spareribs 

* Pulled pork 

* Chickenwings 

* Mac ’n cheese 

* Friet met sauzen 

* Stokbrood met smeersels 

* Huisgemaakt BBQ-sauzen 

Een buffet met bekende hardlopers van onze 
menukaart. Onbeperkt eten van verschillende 
huisgemaakte lekkernijen uit onze keuken. 


€24,95 per persoon 

Burgers and more!



Warm/koud buffet 

* Kipsate in satesaus 

* Gehaktballetjes in ketjapsaus 

* Speklappen 

* Stoofvlees  

* Gegrilde groenten 

* Friet met sauzen 

* Stokbrood met smeersels 

* Huisgemaakt aardappel- en 
rauwkostsalade

Een warm/koud buffet doet het altijd goed op 
verschillende gelegenheden. Voor ieder wat wils, 
allemaal aangevuld totdat iedereen voldaan is.  


€24,95 per persoon 

De klassieker 



Brunch

* Croissants  

* Broodjes 

* Filet American 

* Eiersalade met spek 

* Kaasspread met rookvlees 

* Pikante kipspread 

* Tonijnsalade 

* Fruitsalade

Even brunchen voor een ronde golf? Vers afgebakken 
croissants en broodjes, welke je kan beleggen met ons  
huisgemaakt beleg.


€22,50 per persoon 

Doet het ook goed als lunch



Lunch

* Tomatensoep 

* Zacht bolletje met snack naar keuze 

* Stokbrood met kruidenboter 

* Ovenvers brood met (huisgemaakt) 
beleg 

* Huisgemaakte aardappelsalade 

* Fruitsalade

Royaal lunchbuffet met een ruime keus aan 
huisgemaakt beleg, ovenvers brood, soep, een 
lekkere snack en meer.  

€24,95 per persoon 

Uitgebreid lunchen 



Borrel

* Kleine huisburger  

* Bittergarnituur 

* Nootjes 

* Broodje pulled pork

Wat anders voor bij de borrel dan een plakje worst en 
een blokje kaas? Kijk niet verder. Verras je gasten met 
onze beroemde huisburger in het klein, een broodje 
met onze huisgemaakte pulled pork en meer!


€17,50 per persoon 

Wat te snacken voor bij de borrel



Borrel

* Hertog Jan en Bud pils 

* Huiswijnen 

* Binnenlands gedestilleerd 

* Fris 

* Koffie/thee 

Voor wie van te voren graag exact wil weten waar hij 
of zij aan toe is of voor degenen die van plan zijn echt 
hun best te gaan doen. Gedurende drie of vier uur 
drinken van een onbeperkt Hollands assortiment. 


3 uur: €29,95 per persoon

4 uur: €37,50 per persoon


Bar afkopen



Opties

Voor wie graag wat extra wilt of iets wilt aanpassen. Hier zijn voorbeelden van mogelijkheden om je arrangement mee uit te 
breiden of in overleg aan te passen. 


* Spareribs: Onze bekende huisgemaakte spareribs. Extra voor bijvoorbeeld het warm/koud buffet. €3,95 per persoon 
* Pulled pork: Langzaam gegaard met onze eigen kruiden. Veel gekozen extra bij het hamburgerbuffet. €2,95 per persoon

* Pork belly: Buikspek uit eigen keuken, lekker bij bijvoorbeeld het Amerikaans- of hamburgerbuffet. €3,95 per persoon

* Gegrilde groenten: Voor wie een gezonde toevoeging wilt. €1,50 per persoon

* Warme garnituren: Gebakken spek, ui, champignon en ei voor bij het Amerikaans buffet. €1,75 per persoon

* Mac ’n cheese: Het bekende gerecht met macaroni uit de V.S. €1,95 per persoon 
* Spaghetti ’n meatballs: Pastagerecht wat bij vrijwel iedereen in de smaak valt. €2,50 per persoon 
* Pastasalade: Verfrissende pastasalade met onder andere salami. €1,95 per persoon

* Tomatensoep: Ouderwets een lekkere kom tomatensoep, bijvoorbeeld bij het warm/koud buffet. €1,50 per persoon 
* Gebakken aardappelen: Met onze eigen cajunkruiden €1,50 per persoon 
* Gestoomde rijst of nasi: Voor de liefhebber bij het warm/koud buffet. €1,50 per persoon 

Arrangement uitbreiden? 
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