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De locatie voor uw feest

Eten

Drinken

Feesten
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Voorstel ling

L ive muziek

WELMOED
“De buffetten en gerechten die ik samen met mijn team
bereid zijn niet alleen zeer smakelijk, maar zien er ook mooi
uit. Ik vind het belangrijk dat alle gerechten vers zijn en
kleur hebben. Het oog bepaalt voor een groot gedeelte of
een gerecht lekker is.
Gasten zien me niet echt, maar via de gerechten zorg ik
ervoor dat ze zich welkom voelen. Mijn collega’s in de
bediening krijgen dat ook vaak te horen van onze gasten.
Het feit dat vele gasten regelmatig terugkomen naar It
Dielshûs doet me goed. We slagen er dus in om heerlijke
lunches, buffetten en diners te bereiden. Ik ken de smaak
van onze gasten en kan daar met mijn ervaring goed op

Welmoed

inspelen. Proef It Dielshûs gewoon zelf eens, zou ik zeggen.
U bent van harte welkom.”

“Ik wil graag dat gasten zich thuis voelen bij It Dielshûs.
Daar doe ik alles voor. Vooraf nemen we door wat zij
willen en dat ga ik voor elkaar maken. Pas wanneer ik alle

welkom

MAAIKE

gasten een fantastische middag of avond heb bezorgd,
ga ook ik met een grote glimlach naar huis.
Het hele team van de bediening bij It Dielshûs heeft
veel ervaring met het organiseren van feesten en
bijeenkomsten. We creëren een ontspannen sfeer,
verzorgen alles tot in de puntjes en maken het gasten uit
alle culturen naar de zin.
Een groot voordeel van It Dielshûs is dat alle zalen
optimaal zijn geïsoleerd. Wanneer het muziekkorps

Maaike

oefent in de ene zaal, dan klinken hun noten niet door in
een andere zaal waar een gezelschap vergadert of een
bedrijfsfeest viert. Ervaar het zelf. It Dielshûs is altijd
verrassend.”

Verjaardag

Buffet F
reule
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inspiratie

De bakpan
INSPIRATIE
Uw feest omtoveren tot een onvergetelijke dag? Kom juist dan naar It Dielshûs. Wij laten uw wensen uitkomen. Met onze
ervaring brengen we u op de mooiste ideeën voor een fantastisch feest.

AAN TAFEL

FAMILIEFEEST

Gezellig aan tafel met vrienden en familie uw eigen

Wilt u nog jaren napraten over een bijzondere feestdag?

biefstukje, schnitzel, kipfilet of hamburger bakken of grillen.

In overleg met u organiseren we voor grote en kleine

Wij verzorgen alle ingrediënten, vers en uit de buurt. U kiest

gezelschappen een familiefeest waar u met een grote

en bakt wat u lekker vindt. Een avond om nooit te vergeten,

glimlach op terugkijkt. Eten, drinken, feesten en activiteiten,

helemaal wanneer u die combineert met Trick-Pin, één van

u bepaalt hoe de dag eruit gaat zien.

de hits van It Dielshûs.

TRICK-PIN

KINDERFEESTJE

It Dielshûs beschikt over een speciale Trick-Pin zaal. Trick-

Met Trick-Pin, frisdrank, patat en ijs organiseren we voor uw

Pin combineert elementen van jeu de boules, midgetgolfen

kind en alle vriendjes en vriendinnetjes het kinderfeest van

en bowlen. Met een lichte kunststof bal probeert u twaalf

hun leven.

hindernisbanen te bedwingen. Dit prachtige gezelschapsspel
is geschikt voor alle leeftijden.

Twee uur lang maken we er een feestelijke middag van. Uw

Samen met een uitgebreid warm

kind wil nooit meer wat anders. €10,- p.p.

buffet en een verrassend ijsgerecht,
staat deze activiteit garant voor
een zeer geslaagd feest.

Tric k-P in

Kinderfeestje

BEDRIJFSFEEST

EINDEJAARSEVENT

Tot 1.000 gasten kan alles. Een feest in een bepaald thema?

Bezoek

Geen probleem. Meerdere zalen met elk een eigen sfeer? Bij

eindejaarsevent dat we voor u kunnen organiseren:

It Dielshûs kan dat. Alle zalen koppelen tot één grote ruimte?

www.eindejaarsevent.com

speciale

website

voor

het

bijzondere

bedrijven

onze

In een handomdraai. Uw feest onder een sterrenhemel? Is
aanwezig. Kom gewoon eens
langs en laat u verbazen door de
mogelijkheden van It Dielshûs.

Bed rijfsfeest

Einde jaarse

vent

Wij wilden onze medewerkers verrassen en bedanken met een groot feest. It Dielshûs
overtrof ruim onze verwachtingen. Wat een mogelijkheden en wat een vriendelijkheid!

BIJEENKOMSTEN

TRAININGEN & SEMINARS

Brainstormen over de strategische koers van uw organisatie,

Opperste concentratie en focus, dat hebben een training of

met het managementteam de grote lijnen uitzetten,

seminar nodig. De rust en ruimte van It Dielshûs biedt die

medewerkers een hechter team laten vormen, gewoon eens

voorwaarden. Wij verzorgen alle faciliteiten op maat:

in alle rust op een inspirerende locatie vergaderen? It Dielshûs
in Wommels biedt uitkomst. En natuurlijk verzorgen wij een
lunch waarvan u bepaalt hoe uitgebreid die is. Wij beschikken
over alle techniek die u nodig heeft: beamer, projectiescherm,
geluidsinstallatie en draadloos internet.

•
•
•
•
•

Onbeperkt koffie / thee met cake
Voortdurend karaffen water op tafel
Uitgebreide lunch
Geluidsinstallatie, beamer, scherm
Draadloos internet
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Durft u de uitdaging aan? Combineer dan een culinair buffet met
een binnen- of buitenactiviteit. We bieden een keuzepalet, maar organiseren
graag een activiteit met buffet of diner op maat.

Tric k-P in
Pubquiz
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Wij praten nog steeds na over de Solextocht door de Greidhoeke. Wat een fantatische
manier om deze prachtige omgeving te verkennen.
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trouwfeest
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Feeste

Party T ime

Exclusieve trouwauto

Onvergetelijk

JA, IK WIL!
Een trouwfeest is een hoogtepunt in je leven, waar je later met heel veel plezier op terug wilt kijken. Dat vraagt dus om
maatwerk en een persoonlijke aanpak. We bespreken vooraf uitgebreid jullie wensen. Wij zijn pas tevreden wanneer we zeker
weten dat we jullie feestideeën ‘op ons netvlies hebben staan’.
Bij It Dielshûs hebben we:

•
•
•
•
•

menig bruidspaar een onvergetelijk trouwfeest bezorgd
een uitgebreid netwerk van toeleveranciers
een grote zaal voor gezelschappen van 100 tot 450 personen.
fraaie verlichting waardoor u zich waant u in een Weense balzaal met boven u ‘de sterrenhemel’
voor een bescheidener gezelschap de knusse Taveerne met café-sfeer.

Uw wens is ons uitgangspunt!

Onze droom is uitgekomen dankzij It Dielshûs. Ze hadden niet alleen een Rolls Royce
geregeld, maar ook alles versierd in onze smaak. De ingehuurde DJ zette de zaal op zijn
kop. En over het overheerlijke buffet raken we nog steeds niet uitgesproken.

durk & siemy

DURK & SIEMY
Wij zijn er trots op dat we al meer
dan 20 jaar de wensen van onze
gasten mogen vervullen. It Dielshûs
biedt

ongekende

mogelijkheden

voor jong, oud en kleine of grote
gezelschappen. We vinden het een eer
ook van uw feest een onvergetelijke
ervaring te maken. Tot ziens in het
altijd verrassende It Dielshûs!

THEATERDINER
Kent u Fawlty Towers van John Cleese? Onze theaterdiners
zijn net zo hilarisch. Onze interactieve voorstellingen bezorgen

theaterdiner

u een onvergetelijke avond vol humor. We organiseren
theaterdiners voor gezelschappen vanaf 25 personen. Onze
theaterbuffetten bieden plaats aan maar liefst 500 gasten.
We

verzorgen

in

samenwerking

met

Acta

Theater

verschillende voorstellingen voor u:

•
•
•

Mick & Sugar
Carwash

iner
d
r
e
t
a
e
h
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Water en Brood

Catering

CATERING & PARTY SERVICE
It Dielshûs verzorgt op locatie uw complete feestdag of
muziek en lichtshow, met een DJ, inclusief een fotograaf?
Het is ons niet snel gek genoeg. Vertel ons uw wensen en wij
komen met een volledig verzorgd buffet en mobiele tap naar
de locatie die u wenst.

Tuinfeest

Mijn 50ste verjaardag in onze eigen tuin heeft It Dielshûs voor ons gevoel omgetoverd tot een
enorm openlucht concert. Wat een geweldige avond hebben we beleefd met vrienden en familie.
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catering & party service

feestavond. Eten, drinken en feesten in een thema, met

Friesche Koffietafel
vanaf 10 pers. € 10,- p.p.

• diverse broodsoorten:

wit-, bruin-, suiker-, rogge- en
krentenbrood

• beschuit
• 2 soorten kaas
• 4 soorten vleeswaren
• zoet beleg
• koffie, thee of melk naar keuze

3-gangendiner

Luxe Warm Buffet

vanaf 10 pers. € 27,50 p.p.

vanaf 20 pers. € 32,50 p.p.

• soep naar keuze
• stokbrood met kruidenboter
• diverse soorten vlees en vis op

tafel met bij passende sauzen en

Voorgerecht

• soep naar keuze
• stokbrood met kruidenboter

uitgebreide garnituur

• ijsdessert naar keuze

Hoofdgerecht

• beenham met
honingmosterdsaus

• malse runderstoofpot met
cashewnoten

Bovenstaande koffietafel kan

• varkensfilet met stroganoffsaus
• zalm met citroenbotersaus
• aardappelgratin
• pommes frites
• diverse warme groenten
• luxe rauwkost

worden uitgebreid met:

• soep € 3,75 p.p.
• huzarensalade € 2,50 p.p.
• kroket € 2,-p.p.

Dessert

• ijsbuffet met mousse, vruchten

Warm Buffet
vanaf 20 pers. € 22,50 p.p.
Hoofdgerecht

• kip in tomatensaus, paprika en ui
• varkenslapjes in mosterdsaus
met reepjes ham en
champignons

• rundvleesburgers
• saté met pindasaus
• warme groenten
• pommes frites
• aardappelgratin
• rauwkostsalade
Dessert

• ijsgerecht

Over heer lijk

en slagroom

Luxe Broodbuffet
vanaf 20 pers. € 17,75 p.p.

• soep naar keuze
• diverse broodsoorten en luxe
broodjes

• kroket
• vleeswaren
• rijk gevarieerde saladeschotels
• kaas en zoet beleg
• jus d’orange, koffie of thee

Seizoensbuffet

!
Aan tafel
Exclusief
High Tea Buffet
vanaf 15 pers. € 25,- p.p.
Luxe genieten. Ontvangst met

Dit buffet kunt u uitbreiden met

vanaf 20 pers. € 17,50 p.p.

prosecco. Koffie en thee naar

soep, stokbrood en kruidenboter

Hét buffet dat past bij het seizoen

keuze. Diverse zoete en hartige

vooraf. € 4,75 p.p.

met verse producten uit de buurt.

hapjes. Laat u eens verrassen!

Koud/Warm Buffet

vanaf 10 pers. € 19,50 p.p.

vanaf 20 pers. € 25,- p.p.

Gezellig aan tafel met vrienden
en familie uw eigen biefstukje,
schnitzel, kipfilet of hamburger
bakken of grillen. Ook mogelijk op
locatie!

• met o.a. biefstuk/schnitzel/
kipfilet/hamburger/slavinkjes/
kipsaté

• uitgebreide garnituur
• rauwkostsalade
• huzarensalade
• stokbrood met kruidenboter
• aardappelgratin
• pommes frites
• bijpassende sauzen

• soep naar keuze
• kip-kerriesalade
• Russisch ei van zalmsalade
• stokbrood met kruidenboter
• varkenscarré met stroganoffsaus
• kipsaté met pindasaus
• zalm op een bedje van spinazie
• pommes frites
• aardappelgratin
• luxe rauwkost

Koud Buffet
vanaf 20 pers. € 17,50 p.p.

• pastasalade du chef
• gerookte kip met abrikozen
• zalmsalade
• rundvleessalade
• stokbrood met kruidenboter en
tapenade

Vers bereid

vanaf 30 pers. € 25,- p.p.
Zeer gevarieerd en uitgebreid
buffet. U heeft de keus uit meer
dan 20 heerlijke koude en warme
kleine gerechten. Wij presenteren
u verschillende soorten salades,
groenten en een ruime keus uit
vlees- en vis- en vegetarische
tapas. Laat u verrassen door de
uiteenlopende smaaksensaties.

Ruime keuze
Barbecue

Dessertbuffet
vanaf 20 pers. € 9,50 p.p.

Stamppotbuffet

Tapas

• luchtige bavaroises met slagroom
• diverse mousses
• diverse ijssoorten met vuurwerk
• verse vruchten

vanaf 30 pers. € 25,- p.p.
Geniet van geroosterde
heerlijkheden. U kunt kiezen uit
verschillende soorten vlees- en
vis- en vegetarische gerechten
met bijpassende sauzen. Gezellig
genieten van verse gerechten met
uw vrienden en familie.

vanaf 15 pers. € 15,- p.p.
Twee soorten stamppot naar keuze
met uitgebreide garnituur.

• zuurkool
• boerenkool
• schippersmaaltijd
• rauwe andijvie
• hutspot
• 4 bijpassende soorten vlees
Extra stamppot € 2,50 p.p.

De Bakpan
vanaf 15 pers. € 22,50 p.p.
Keuze uit diverse soorten vlees, vis
en groenten, die u zelf kunt bakken.
Inclusief buffet met rauwkost,
pommes frites en bijpassende
sauzen.

Alle gerechten kunnen
allergenen bevatten. Heeft u
een allergie of dieetwensen,
laat het ons vooraf even
weten. Wij houden graag
rekening met uw wensen.
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menukaart

Grillen, Bakken & Stoven

Reserveer nu uw Kerstbuffet!
Wij zijn op beide Kerstdagen vanaf 15.00 uur geopend. Speciaal voor de
feestdagen hebben wij een feestelijk Kerstbuffet. U kunt ook kiezen voor
Grillen, Bakken & Stoven in Kerstsfeer. Vanaf 4 personen reserveert u al een
tafel via info@itdielshus.nl of 0515 - 331566

Kerstbuffet
Volwassenen 					€ 34,50 p.p.
Kinderen t/m 10 jaar 				
€ 12,50 p.p.
Voorgerecht

•
•
•
•

bospaddenstoelensoep

familie uw eigen biefstukje, schnitzel,

huzarensalade

kipfilet of hamburger bakken of grillen

diverse broodsoorten/kruidenboter/tapenade

in Kerstsfeer.

•

zacht gegaarde zalmfilet in citroen botersaus
boeuf bourguignon

•
•
•
•
•
•
•

kalkoen met cranberrysaus
stoofpeertjes
zuurkool/spekrolletjes
gemengde groenteschotel
aardappelgratin
pommes frites
luxe rauwkostsalades

ijscoupe, met ruime keuze uit garnituur

fe
Kersts

met o.a. biefstuk/schnitzel/
kipfilet/hamburger/slavinkjes/

varkensfiletlapjes met hamreepjes en champignons in mosterdsaus

Dessert

•

Volwassenen
€ 22,- p.p.
Kinderen t/m 10 jaar € 10,- p.p.
Gezellig aan tafel met vrienden en

aardappelsalade met spekjes, bieslook en walnoten

Hoofdgerecht

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grillen, Bakken & Stoven
in Kerstsfeer

kipsaté
uitgebreide garnituur
rauwkostsalade
huzarensalade
stokbrood met kruidenboter
aardappelgratin
pommes frites
bijpassende sauzen

er

Speciale kinderhoek. U kunt uw Kerstbuffet uitbreiden met Trick-pin voor € 3,50 p.p.

party- en activiteitencentrum

‘t Bosk 41
8731 BK Wommels
0515-331566
info@itdielshus.nl
www.itdielshus.nl
uitsluitend op
reservering geopend

Altijd verrassend!

