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Welkom
Met veel plezier verzorgen wij de restauratieve voorzieningen in de locaties van Zorggroep Ter
Weel. Zorggroep Ter Weel heeft restaurants in de locaties, Ter Weel Goes, Sint Maarten in de
Groe, Randhof, Gasthuis, allen in Goes gelegen. In Reimerswaal hebben wij restaurants in Ter
Weel Krabbendijke, Moerzicht in Yerseke, Maria-Oord in Hansweert en De nieuwe Vliedberg in
Rilland.
Gastvrijheid is onze drijfveer en we willen onze gasten graag verrassen, zowel culinair als voor
een bijeenkomst. In deze banquetingmap willen we u graag een beeld geven van de
mogelijkheden die wij te bieden hebben. Voor lunches, recepties, het vieren van bijv. een
verjaardag bent u van harte welkom. In deze map bieden we een ruim assortiment aan, maar
wellicht heeft u nog andere wensen. U kunt hierbij denken aan afwijkende samenstelling van het
in deze genoemde banquetingmap getoonde assortiment. Vraagt u gerust naar een andere
invulling van uw wensen, wij denken graag met u mee.
Houders van een Ter Weel Pas krijgen voordeel op de prijzen die in deze banquetingmap staan
vermeld, prijzen achter de producten geven een prijs aan met Ter Weel Pas en een verkoopprijs
zonder Ter Weel Pas.
Wij verwelkomen u graag op één van onze locaties en wensen u een heel gezellig en nuttig
verblijf.
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1. Gebouwbeheer (intramuraal)
De aanvragen vinden plaats via het service-office. Deze is gevestigd op de locatie Ter Weel Goes,
Joannaplantsoen 1, 4462 AV Goes en bereikbaar via telefoonnummer
0113 - 65 43 21. U kunt ook in één van onze restaurants uw reservering bespreken. Met de
medewerker in het restaurant wordt dan eerst de beschikbaarheid nagekeken en een reservering
gemaakt bij het service-office. Vervolgens kunt u samen met ons uw wensen bespreken en zullen
wij deze doorgegeven aan het service-office.
Annuleren van een bijeenkomst kan natuurlijk voorkomen. Voor het reserveren en annuleren is
er een termijn vastgesteld. Binnen de grenzen van redelijkheid kan er uiteraard op ad-hoc
situaties worden ingespeeld.
U krijgt een bevestiging van de door u gemaakte reservering. Wilt u een maatwerkofferte? De
locatie waarvoor de reservering gemaakt zal contact met u opnemen om de wensen en
mogelijkheden te bespreken. U krijgt een maatwerkofferte ter goedkeuring, na bevestiging wordt
de reservering definitief gemaakt.
Voor het aanvragen van een reservering en annuleren hanteren we een aantal termijnen:
Onderdeel

Reserveringstermijn

Annuleringstermijn

Vergaderservice

Uiterlijk 1 werkdag voor 12:00 uur

1 werkdag tot 12:00 uur

Vergaderlunch

Uiterlijk 2 werkdagen voor 12:00 uur

1 werkdag tot 12:00 uur

Buffetten

Uiterlijk 7 werkdagen

2 werkdagen voor 12:00 uur

Recepties

Uiterlijk 7 werkdagen

2 werkdagen voor 12:00 uur

Diners

Uiterlijk 5 werkdagen

2 werkdagen voor 12:00 uur

Prijzen en betalingswijze
De in deze banquetingmap genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Bestellingen worden achteraf op
basis van nacalculatie verrekend.
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2. Dranken
In onze restaurants hebben we een breed assortiment van koude dranken. Koffie en thee zijn in
de restaurants in diverse variaties verkrijgbaar. Voor vergaderservice kunnen we ook een
assortiment dranken naar wens aanbieden.

Warme dranken (éénkops)

Ter Weel Pas

Koffie / Espresso

€ 1,55

€ 0,90

Koffie verkeerd / Cappuccino / Latte Macchiato

€ 1,75

€ 1,20

Thee
Warme chocolademelk

€ 1,55
€ 1,75

€ 0,90
€ 1,20

Thermoskan koffie/ thee (1½ liter, circa 10 kopjes)

€ 7,65

€ 5,90

Karaf water

€ 0,00

€ 0,00

Pepsi Cola

€ 1,75

€ 1,20

Pepsi Cola light

€ 1,75

€ 1,20

Sinas

€ 1,75

€ 1,20

Royal Club Bitter Lemon

€ 1,75

€ 1,20

Royal Club Tonic
Royal Club Cassis

€ 1,75
€ 1,75

€ 1,20
€ 1,20

Royal club Jus d’Orange

€ 1,75

€ 1,20

Royal Club Appelsap

€ 1,75

€ 1,20

Dubbelfris

€ 1,75

€ 1,20

Sourcy blauw / rood

€ 1,75

€ 1,20

Crystal Clear Sparkling Lemon
Lipton Ice tea / Lipton Ice green

€ 1,75
€ 1,75

€ 1,20
€ 1,20

Chocomel

€ 1,75

€ 1,20

Fristi

€ 1,75

€ 1,20

Heineken bier/ Brand bier / Palm
Rosébier/ Radler / Malt

€ 2,25
€ 2,25

€ 1,75
€ 1,75

Erdinger weißbier

€ 2,95

€ 2,70

Leffe Blond / Brugse Zot

€ 3,60

€ 2,80

Witte / Rode / Rosé wijn
Vieux / Martini / Amaretto / Port / Sherry

€ 2,35
€ 2,35

€ 2,35
€ 2,35

Jonge Jenever

€ 2,30

€ 1,70

Advocaat

€ 2,30

€ 1,70

Warme / koude dranken (meerpersoons)

Koude dranken (200 cc)

Bier

Alcoholische dranken
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3. Zoete lekkernijen
Prijs per stuk

Ter Weel Pas

Gesorteerd gebak
Petit fours

€ 2,30
€ 1,40

€ 2,30
€ 1,40

Petit fours met logo/foto

€ 1,70

€ 1,70

Slagroomplaatgebak

€ 1,40

€ 1,40

Zeeuwse bolus

€ 1,05

€ 1,05

Mini Zeeuwse bolus

€ 0,70

€ 0,70

Plak cake
Grote koek

€ 0,90
€ 1,05

€ 0,90
€ 1,05

Bonbons

€ 0,60

€ 0,60

4. High tea / Sweet high tea
In onze restaurants kunnen wij een high tea verzorgen. We hebben deze in twee arrangementen
(minimaal 2 personen).
High tea (prijs per persoon)

€ 13,15

€ 11,05

€ 5,80

€ 4,75

Mini sandwiches met gerookte zalm, serranoham en kaas
Gevulde bladerdeeghapje
Petit fours
Bonbons
Slagroomsoesje
Thee (div. smaken) of koffie

Sweet high tea (prijs per persoon)
Petit fours
Bonbons
Slagroomsoesje
Thee (div. smaken) of koffie
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5. Lunches
In onze restaurants is een lunchkaart aanwezig met een assortiment aan lunchgerechten zoals:
broodje, panini’s en uitsmijters.
Ook is er de mogelijkheid om een luncharrangement te reserveren. Dit kan van een eenvoudige
lunch met belegde broodjes tot een luxe lunch met warme bijgerechten.
Ter Weel Pas
Lunch standaard
•
•

Wit broodje belegd met kaas
Bruin broodje met vleeswaren

•

Krentenbol

•

Glas melk of karnemelk

•

Fruit

•

Koffie en thee

Lunch extra
•

Vers afgebakken broodje

•

Wit bolletje

•

Bolus

•

Schaaltje met kaas, vleeswaren

•
•

Schaaltje gerookte zalm
Groen garnituur voor broodjes

•

Glas melk of karnemelk

•

Jus d’orange

•

Fruit

•

Koffie en thee

Sandwiches
•

3 sandwiches met kaas of vleeswaren, sla, tomaat

•

Glas melk of karnemelk

•

Fruit

€ 6,85

€ 5,80

€ 8,95

€ 7,40

€ 6,30

€ 5,25

Uitbreiding lunch prijs per stuk
•

Broodje kroket

€ 2,80

€ 2,00

•

Saucijzenbroodje

€ 2,10

€ 1,60

•

Soep van de dag

€ 1,70

€ 1,20

•

Croissant (kaas of jam)

€ 1,60

€ 1,15
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6. Diners
In onze restaurants kunt u met uw gezelschap genieten van een diner. Wij hebben een aantal
arrangementen waaruit u vooraf een keuze kunt maken. De tafels worden sfeervol voor u en uw
gezelschap gedekt om te kunnen genieten van het diner. Andere wensen zijn altijd bespreekbaar

Voorgerechten
Couburger ham met meloen

€ 5,25

Cocktail van Hollandse garnalen

€ 5,25

Gerookte paling op toast
Soep van de dag

€ 5,25
€ 1,20

Hoofdgerechten
Gebakken paling

€ 8,95

Gepocheerde zalmfilet met hollandaisesaus

€ 8,95

Varkenshaaspuntjes met champignonsaus
Kip stroganoff

€ 8,95
€ 8,95

Nagerecht
Grand dessert

€ 4,75

Sorbet

€ 3,15
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7. Bittergarnituren
Voor feestjes, recepties hebben wij een breed assortiment met hapjes. Uit onderstaande lijst
kunnen keuzes gemaakt worden. Uw wens staat er niet bij? Informeert u naar de mogelijkheden.
Blokje kaas

Per stuk

€ 0,30

Blokje kaas met augurk

Per stuk

€ 0,35

Blokje kaas met fruitgarnituur

Per stuk

€ 0,45

Plak cervelaatworst

Per stuk

€ 0,30

Plak leverworst

Per stuk

€ 0,30

Ham-aspergerolletje

Per stuk

€ 0,65

Gevuld ei

Per stuk

€ 1,05

Gevulde tomaat met garnalen

Per stuk

€ 1,60

Toast met roombrie

Per stuk

€ 0,90

Toast met gerookte paling
Toast met gerookte zalm

Per stuk
Per stuk

€ 1,60
€ 1,60

Gevuld bladerdeeghapje

Per stuk

€ 0,40

Bitterballen

Per stuk

€ 0,40

Mini snacks

Per stuk

€ 0,40

Schaaltje pinda’s

Per stuk

€ 1,85

Schaaltje nootjes

Per stuk

€ 1,85

Schaaltje zoutjes

Per stuk

€ 1,85
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8. Buffetten
In onze restaurants kunt u met uw gezelschap gebruik maken van onze buffetten. De
samenstelling van de buffetten kunnen wij naar uw wens aanpassen en maken graag een
aangepaste offerte. Onderstaande buffetten zijn ook mogelijk voor catering. U kunt het buffet bij
onze locatie in Ter Weel Goes afhalen.
Koude schotel - buffet (prijs per persoon)

€ 19,50

Huzarensalade
Gevuld eitje
Roompaté
Kippenvleugeltje
Meloen met Ardennerham
Zalmsalade
Gevulde tomaat met Hollandse garnalen
Gerookte zalm
Gerookte paling
Stokbrood met kruidenboter en cocktailsaus

Koud / warm / dessert buffet (prijs per persoon)

€ 26,85

Zalmsalade
Gerookte zalm
Gerookte paling
Gevulde tomaat met Hollandse garnalen
Huzarensalade
Gevuld eitje
Pastasalade vegetarisch met zongedroogde tomaatjes en olijven
Aardappelsalade
Drumsticks
Italiaanse beenham met honingmosterdsaus
Kip stroganoff
Aardappelgratin
Rauwkostsalade
Stokbrood met kruidenboter en tapenade
Diverse soorten bavaroise met slagroom

Versie: 01-01-2020

10

Warm buffet met dessert (prijs per persoon) € 18,95
Soep van de dag
Stokbrood met kruidenboter
Zalmfilet met Hollandaise saus
Schnitzel met roomsaus
Stoofpeertjes
Gemengde salade
Aardappelkroketjes
Frietjes
Mini Grand dessert
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9. Recepties
In onze gezellige restaurants kunnen wij uw receptie verzorgen, bijvoorbeeld uw verjaardag. U
kunt dit samen met de medewerkers in het restaurant naar behoefte samen stellen. We hebben
ook een aantal arrangementen samengesteld waaruit u een keuze kunt maken.Bij grotere
gezelschappen, meer dan 20 personen, wordt een opslag gerekend voor de inzet van
medewerkers. Wij willen graag van uw receptie een goed geslaagde gelegenheid maken. U kunt
deze prijzen vinden onder het kopje bijkomende kosten (artikel 12).

Receptiearrangement 1 (prijs per persoon)

€ 8,45

Ter Weel Pas
€ 7,40

Thermoskan koffie en thee
Slagroomplaatgebakje
2 drankjes per persoon (keuze uit frisdrank, rode, witte of rosé wijn, pils)
Blokje kaas, (3 per persoon)
Plakjeworst (3 per persoon
Schaaltje nootjes op tafel

Receptiearrangement 2 (prijs per persoon)

€ 12,10

€ 10,55

Thermoskan koffie en thee
Gesorteerd gebakje
3 drankjes per persoon (keuze uit gehele assortiment, ook luxere biersoorten)
Blokje kaas (2 per persoon)
Luxe hapjes (2 per persoon, keuze uit lijst)
Bitterballen (2 per persoon)

Receptiearrangement 3 (prijs per persoon

€ 13,70

€ 11,60

Koffie of thee (koffie keuze uit alle varianten, cappuccinno, latte machiatto etc.)
Gesorteerd gebak
3 drankjes per persoon (keuze uit gehele assortiment, ook luxere biersoorten)
Blokje kaas (2 per persoon)
Luxe hapjes (2 per persoon, keuze uit lijst)
Bitterballen (2 per persoon)
Schaaltje nootjes/zoutjes op tafel
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10. Restaurants en capaciteit
Binnen onze zorggroep hebben we 8 restaurants. Niet alle restaurants zijn geschikt om de in
deze banquetingmap genoemde mogelijkheden te organiseren. Ook de capaciteit kan wellicht
een obstakel zijn om uit te moeten wijken naar één van onze andere restaurants. In

receptie

Diner

Lunches

Buffet

60

Ja

X

X

X

X

Ter Weel Goes

80

Nee

X

X

X

X

Gasthuis

80

Ja

X

X

X

X

Sint Maarten in de Groe

50

Nee

X

X

X

X

Ter Weel Krabbendijke

70

Nee

X

X

X

X

Moerzicht

80

Ja

X

X

X

X

Maria-Oord

30

Nee

X

X

X

X

De nieuwe Vliedberg

25

Nee

X

X

X

X

Verjaardag /

Flexibele

Randhof

afscheiding

Restaurant

Max. capaciteit

onderstaande tabel zijn de mogelijkheden en capaciteit van onze restaurants weergegeven.

Ruimte huren
Voor het gebruik van de ruimtes die binnen de zorggroep beschikbaar wordt huur berekend.
Voor pashouders zijn deze huurprijzen niet van toepassing. De prijzen van de ruimtes worden
per blok van 4 uur berekend. Ook is het op sommige locaties mogelijk om een ruimte op te delen
door gebruik te maken van schuifwanden. De huurprijs bedraagt € 80,00 voor het gehele
restaurant en € 40,00 voor, indien mogelijk, een halve ruimte.

Bijkomende kosten
Voor het verzorgen van uw aanvraag kunnen extra kosten in rekening worden gebracht als het
aantal personen meer dan 20 bedraagt. Het gaat dan om extra personeelskosten die wij in
rekening brengen om uw activiteit goed te kunnen verzorgen. Wij berekenen een tarief van
€33,00 per uur incl. BTW. Ter Weel Pas houders ontvangen 10% korting.
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