
 

 
Droste’s Herberg – Uelserweg 95 – 7651 KV – Tubbergen – T: +31 (0) 546 621264 

      In samenwerking met  

 

 

Ontbijt Erve Middelkamp 

Voor het ontbijt kunt u ervoor kiezen deze te laten bezorgen. Het is ook mogelijk om een tafel te reserveren in ’t 

Kruisselt.  U geniet dan van het ontbijtbuffet in het hotel. De kosten hiervan bedragen € 13.50 euro per persoon. 

 

Ontbijt 1   Inclusief servies, bestek en servetten  

Ontbijt bezorgen tussen 7.00 en 7.30 uur 

04-10 Personen (toeslag 5 euro)    € 15.95 p.p. (buffetvorm)   

11-…. Personen      € 14.95 p.p. (buffetvorm)   

Inhoud: 

• Jus d’orange 

• Dagverse melk 

• Vers afgebakken croissantjes en mini broodjes 

• Per 4 personen 1 groot vers afgebakken brood (zelf plakken snijden) 

• Plakken jonge kaas, komijnekaas, geitenkaas 

• 3 verschillende soorten plakken vlees 

• Tomaat en komkommer in plakjes 

• Cupjes roomboter en margarine 

• Mono zoetwaren 

• Gekookt ei  

Uitgebreid Ontbijt 2  

04-10 Personen (toeslag 5 euro)    € 18.95 p.p. (buffetvorm)    

11-…. Personen      € 17.95 p.p. (buffetvorm)   

Inhoud: 

• Jus d’orange 

• Dagverse melk 

• Vers afgebakken croissantjes en mini broodjes 

• Per 4 personen 1 groot vers afgebakken brood (zelf plakken snijden) 

• Plakken jonge kaas, komijnekaas, geitenkaas 

• 3 verschillende soorten plakken vlees 

• Tomaat en komkommer in plakjes 

• Cupjes roomboter en margarine 

• Mono zoetwaren 

• Gekookt ei  

• Brie met walnoot  

• Griekse yoghurt met granola en gedroogd fruit 

• Schaal met handfruit  

• Plak Twentse krentenwegge  

  



 

 
Droste’s Herberg – Uelserweg 95 – 7651 KV – Tubbergen – T: +31 (0) 546 621264 

Luxe Ontbijt 3 

04-10 Personen (toeslag 5 euro)     € 21.95 p.p. (buffetvorm)   

11-…. Personen      € 20.95 p.p. (buffetvorm)   

Inhoud: 

• Jus d’orange 

• Dagverse melk 

• Vers afgebakken croissantjes en mini broodjes 

• Per 4 personen 1 groot vers afgebakken brood (zelf plakken snijden) 

• Plakken jonge kaas, komijnekaas, geitenkaas 

• 3 verschillende soorten plakken vlees 

• Tomaat en komkommer in plakjes 

• Cupjes roomboter en margarine 

• Mono zoetwaren 

• Gekookt ei  

• Brie met walnoot  

• Griekse yoghurt met granola en gedroogd fruit 

• Schaal met handfruit  

• Plak Twentse krentenwegge en suikerbrood 

• Plakken gerookte zalm 

• Roerei   

 

Overig: 

• Toeslag dieetwens € 3.50 per persoon 

• Dit is incl. halen, brengen en afwas van materialen. Servies wordt verzorgd.  

• Bestellen voor meer dagen achtereen voor dezelfde groep een ontbijt/lunch, dan wordt gevarieerd met 

broden, vleeswaren etc. zodat er diversiteit in de buffetten zit  

• Bezorging ontbijt 7 dagen per week tussen 07.00 en 7.30 uur 

• Het buffet  wordt klaar gezet en de materialen worden dezelfde dag de materialen retour gehaald  

 

Liever wandelend naar ‘t Kruisselt voor ontbijt, lunch of diner?  

Kijk op: www.kruisselt.nl/eten-drinken/  

(afstand ca 500 meter)  

- Ontbijt tussen 8.00 en 10.30 uur 
- Lunch tussen 12.00 en 17.00 uur 
- Diner tussen 18.00 en 20.00 uur aan tafel 

 

 

http://www.kruisselt.nl/eten-drinken/

