
Blader mij doorOf neem mij mee!



De vestiging Goudreinet Barneveld is prachtig 
gelegen op de kruising van de A1 en A30. Ondanks de 
nabij gelegen zeer drukke rijkswegen kunt u in alle rust even heerlijk ge-
nieten in dit schitterende wegrestaurant. Zowel binnen, als buiten op ons 
zonnige terras.

Deze vestiging beschikt over alle benodigdheden 
die de hedendaagse weggebruiker stelt aan een 
comfortabel wegrestaurant. 

Wij bieden gratis parkeergelegenheid aan, die zeker 
geschikt is voor de mindervalide.

In deze brochure zijn al onze groepsarrangementen te vinden 
inclusief voordelige prijzen vanaf 20 personen. (m.u.v. vergaderringen)

Hiernaast ziet u een plattegrond met onze exacte locatie. 

Welkom? 
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Zaalhuur voor 1 dagdeel

De ligging van Goudreinet Barneveld is ideaal voor een vergadering centraal in 
Nederland. Daarnaast bieden wij belangrijke extra’s zoals fl ip-over met stiften, een 
sterk Wi-Fi netwerk en een beamer. Natuurlijk krijgt u van ons onbeperkt koffi  e, thee 
en water. 

    Onbeperkt koffi  e en thee in de vergaderzaal 

    Gebruik van de beamer

    Gebruik watercontainer 

    Gebruik fl ip-over met stiften

    Wi-Fi
   
   Mogelijkheid to vergader-break 
in het restaurant

Reserveren kan al vanaf 4 personen

Vergaderen 4 uur
€ 12,50 p.p.
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à € 5,90

2 kopjes koffi  e met appelgebak 
à € 7,65

1 kopje koffi  e met gesorteerd gebak
à € 6,15

2 kopjes koffi  e met gesorteerd gebak
à € 7,90

1 kopje koffi  e à € 1,95
2 kopjes kofi e à € 1,75

1 stuk appelgebak  à € 3,95
1 stuk gesorteerd gebak à € 4,20 

*Gesorteerd gebak
Houdt in ander gebak dan ons appelgebak, 
dit is mogelijk op reservering. 

* Koffi  e mogelijkheden alleen mogelijk op 
reservering

Dagelijks serveren wij vanuit onze 
keuken de heerlijkste verse broodjes 
en ei-gerechten.

Koffi e mogelijkheden Lunch mogelijkheden

Veluwse boerenbroodbuffet 

à € 13,50 p.p.

Groentesoep of tomatensoep

Boerenwit- en bruinbrood, krentenbol, 

luxe witte- en bruine bolletjes, ontbijtkoek

Diverse soorten vleeswaren, kaas,

zoetigheid (jam, hagelslag)

Mandje vers fruit

Onbeperkt koffi  e, thee of melk



    Kroket à € 1,90   
   Huzarensalade à € 2,75
   Saucijzenbroodje à € 3,25  
     Puddingbroodje à € 3,50
 
Ook kunnen er belegde broodjes 
besteld worden. Dit gaat op aanvraag, er kan 
hierbij uitgegaan worden vanaf 
€ 1,95 per belegd broodje.

Extra’sExtra 
bij Veluwse  
boerenbrood 
buffet? ? 

 

12 uurtje 

à € 11,00  p.p.

12 uurtje 
(Broodje kroket, broodje ei en een soepje 

naar keuze)

Excl dranken

Verschillende mini broodjes 

à € 15,00 p.p.

Op een etagère verschillende sandwiches
met:

Pulled Pork, TokTok, Carpaccio, 
Zalm, Mini garnalenkroketje

Excl. dranken



Soep naar keuze
(tomatensoep, groentesoep, 

bospaddenstoelensoep, gevogeltebouillon)

Wienerschnitzel
of

Biefstuk van ‘t koetje

Vers gedraaid slagroomijs met kersen 
en Amarena saus

Soep naar keuze
(tomatensoep, groentesoep, 

bospaddenstoelensoep, gevogeltebouillon)

Wienerschnitzel

Vers gedraaid slagroomijs met 
vruchten en slagroom

Ermena
€ 27,50 p.p.

Rutheria
€ 29,50 p.p.
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Soep naar keuze
(tomatensoep, groentesoep, 

bospaddenstoelensoep, gevogeltebouillon)
of

Champignons met toast

Biefstuk van ‘t koetje

Varkenshaasmedaillons 
in roomsaus

Gebakken Noorse zalm

Koffie Compleet
of

Ijs met Jus d’orange
Romig vanille ijs met sap van geperste  

sinaasappels en slagroom

Klassieke carpaccio 
of

Gerookte zalm op toast
of

Champignons met toast

Biefstuk van ‘t koetje 
met stroganoffsaus

of
‘Op de huid gebakken’ Noorse zalm 

met een fluweelzachte kreeftensaus

Koffie Compleet
of

Grande Dessert

Barbara
€ 31,00 p.p.

Petronella
€ 39,00 p.p.
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Koude gerechten
Augurkjes
Zilveruien

Piccalilli
Amsterdamse uien

Warme gerechten
Stamppot boerenkool

Stamppot zuurkool
Fijne/grove rookworst

Uitgebakken spekjes/speklappen

Koude gerechten
Huisgemaakte appelcompote

Augurkjes, zilveruien
 Piccalilli

Amsterdamse uien
Stoofperen uit de Betuwe

Warme gerechten
Stamppot hutspot

Stamppot boerenkool
Stamppot zuurkool

Rode kool met appeltjes
Gekookte aardappels
Fijne/grove rookworst

Uitgebakken spekjes/speklappen
Schouderkarbonades

Boerenpot buffet
€ 16,00 p.p.

Stamppot buffet
€ 21,00 p.p.

Soep naar keuze
Tomatensoep

Gevogeltebouillon
Bospaddenstoelensoep

Groentesoep

Koude gerechten
Groene tonijnsalade

Aardappelsalade met spekjes
Pommodorisalade met brie en rucola

Huzarensalade
Kleurige pastasalade

Plateau met carpaccio, Parmezaanse 
Kaas en pijnboompitten

Plateau met haring met uitjes en ge-
pekelde Makreel fi let (gerookt)

Diverse dressings en koude sauzen

Warme gerechten
Kipsaté met kroepoek, gefrituurde uitjes 

en zoetzure komkommersalade
Nasi speciaal met kip en verse groenten

Gehaktballetjes in ketjapsaus
Zalm papillot in dille saus

Aardappelgratin met tuinkruiden 

Easy way buffet
€ 26,50 p.p.

Leuk met 
een groep! 



Buffet ‘Goudreinet’
€ 34,50 p.p.

Voorgerechten

Champagne fl ute 

met ossenstaartbouillon

of

Bruchetta met tomaten, kruiden 

en tapenade

Warme gerechten

Gamba’s met champignons 

en paprika in knofl ooksaus

Ossenhaasfi let met cognacsaus

Gegrilde tongfi let met vers gebakken fruit

 Varkenshaas in roomsaus

Gebakken aardappels met

 kruiden in schil

Pommes gratin met grove prei

Franse boontjes met gebakken spekjes

Koude gerechten

Vitello tonato met tonijnmayonaise

Carpaccio met Parmezaanse 

kaas en pijnboompitten

Hollandse garnalen met cocktailsaus

Zalm carpaccio met dille saus

Gerookte zalm (in zijn geheel) op schaal

 Gerookte zalm met rode ui

Aardappelsalade met spekjes

Rode bietsalade met appel en ui

Barneveldse eiersalade

Jambon met honing meloen

Krabsalade met kappertjes 

en groene kruiden

Bovenstaande gerechten worden 

gepresenteerd met minibroodjes 

(maanzaad en sesamzaad).



Buffet ‘Schaffelaar de luxe’
€ 39,50 p.p.

Voorgerechten

Twee soorten amuses van het huis 

(vis en vlees) 

of

Champagne fl ute met broccolisoep 

met crème van kaas

Warme gerechten

Gamba’s met champignons en paprika

 in knofl ooksaus

Zalm papillot in dille saus

Slibtongetjes met citroen

Vers gebakken roerbakgroenten

Rosti’s van aardappels

Gehaktballetjes uit oma’s jus

Stukjes gemarineerde kipfi let in satésaus

 Biefstukpuntjes in stroganoff saus

Koude gerechten

Zalmsalade

Groene tonijnsalade

Tomatensalade met brie,

olijven en kruiden

Bietensalade met frisse appel en ui

Barneveldse eiersalade

Aardappelsalade met spekjes

Gerookte zalm met rode ui

Hollandse garnalen met cocktailsaus 

Gerookte gepekelde makreelfi let

Carpaccio met Parmezaanse kaas 

en truff elmayonaise

Gerookte kipfi let met roomkaas 

en ananas

Jambon met vijgen en dadels

Hollandse haring met uitjes

Diverse soorten mini broodjes 
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Dessertbuffet bestaande uit 
Vier soorten ijstaarten
Vier soorten bavaroise

Verse fruitsalade

Dessertbuffet bestaande uit 
Vijf soorten ijstaarten
Vijf soorten bavaroise

Verse fruitsalade

Gepresenteerd met vuurwerk

Dessertbuffet bestaande uit 
Vier soorten ijstaarten

Twee soorten bavaroise
Diverse soorten mini bavaroise

Verse fruitsalade
Chocoladefondue

Gepresenteerd met vuurwerk

Dessertbuffet IJskoud
€ 9,50 p.p.

Dessertbuffet Gold
€ 13,50 p.p.

Dessertbuffet De Luxe
€ 11,00 p.p.
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Gemengde hapjes    € 1,30

Gevuld ei met kruiden

Boerenham met asperge

Boerenworst

Leverworst

Kaas met augurk en zilverui

Boerenkaas met kruiden

Gevuld salamirolletje

Kippenworst gevuld met kaas

Komkommer met mousse

Brie met katenspek en walnoot

Haring op roggebrood

Minihoorn gevuld met mousse

Rookvlees met ei

Ardennerham met augurk

Prikker met kaas

Worstje en augurk

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13

14.

15.

16.

Luxe warme hapjes  € 2,50

Kleine saté met ananas en pindasaus

Wrap met kaasvulling en kip of vlees

Kleine gamba met pasta 

en knofl ooksaus

Klein pasteitje van vis

Klein pasteitje van vlees

Gepaneerde kippenbout in chilisaus

Zalm met limoensaus

Spareribs in chilisaus

Bruchetta met pesto en brie

Tempura van gamba met sojasaus

Kleine saucijzenbroodjes gevuld met 

Shoarma of pikant worstje

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Kies voor gemak en geniet!



Luxe koude hapjes    € 2.50

Kleine garnalencocktail

Kleine carpaccio

Ardennerham met meloen

Grote dadels met roomkaas

Gemarineerde gamba’s aan spies

Opgerolde hamschuitjes met 

kaas en tuinkruiden

Lepel vitello tonato 

(met tonijn mayonaise)

Amuselepel met vissalade

 (krab, tonijn en zalm)

Amuse glas met gazpacho van zalm

zalmbonbons

Diverse kleine sandwiches met zalm

gerookte ham en kipsalade

Zelfgemaakte toastjes met zalm

paling en ham met meloen

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37

38.

39.

40.

Diverse wrap hapjes met 

Mexicaanse vulling (mild), 

Franse vulling vis 

(zalm, tonijn of krab)

Amuselepel met vis 

(zalm, paling of tonijn), 

vlees (diverse soorten ham of mous-

se)

Diverse stokbrood hapjes met vlees 

(gerookte ham, beenham of Arden-

nerham), 

vis (paling, zalm of krab), 

salade (kip, saté, komkommer of eieren)

41.

42.

Catering voor kleine hapjes, warm en koud. 

De minimale afname hiervoor is 40 stuks. 
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Vraag geheel vrijblijvend een passende 
offerte aan. Voor meer informatie of het 
reserveren van een van onze mogelijkhe-
den kunt u telefonisch: 0342-461293 of 

per email: 
info@goudreinetbarneveld.nl

contact met ons opnemen.

Liever iets op maat?



 

Vraag geheel vrijblijvend een passende 
off erte aan. Voor meer informatie of het 
reserveren van een van onze  mogelijk-
heden kunt u telefonisch of per e-mail 

contact met ons opnemen.

Wij zijn s’ochtends geopend vanaf:

   Maandag   8:00 uur 
   Dinsdag   5:00 uur
   Woensdag    5:00 uur 
   Donderdag  5:00 uur 
   Vrijdag    5:00 uur 
   Zaterdag   9:00 uur 
   Zondag   11:00 uur 

&

Ons bezoekadres is:

Goudreinet Barneveld
Zelderseweg 63

3784 LN Terschuur

0342 - 461293

info@goudreinetbarneveld.nl

Contact Openingstijden

Like ons op FaceBook!

En ‘s avonds sluiten wij om
Op zaterdag en zondag om

De keuken is elke dag open van
                    tot

23:00 uur
22:00 uur

11:30 uur
21:30 uur
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We zien u graag nog een keer terug

     Goudreinet Barneveld      Zelderseweg 63 | 3784 LN TERSCHUUR/BARNEVELD       0342 - 46 12 93 

info@goudreinetbarneveld.nl      www.goudreinetbarneveld.nl

Kijk ook op onze website!

www.goudreinetbarneveld.nl


