OPENINGSDAGEN RESTAURANT
- April en september:
- Mei tot en met augustus:
- Oktober tot en met maart:

dinsdag tot en met zondag, vanaf 12.00 uur
maandag tot en met zondag, vanaf 10.00 uur
donderdag tot en met zondag, vanaf 12.00 uur

OPENINGSTIJDEN VAKANTIEPARK / BOOTVERHUUR
Geopend van 1 april tot 1 november

BLIJF OP DE HOOGTE
facebook.com/cnossenleekstermeer
twitter.com/leekstermeer
via de App store en Google Play
Cnossen Leekstermeer
Meerweg 13, 9312 TC Nietap
0594 512073
info@cnossenleekstermeer.nl
www.cnossenleekstermeer.nl

Meerweg 13, 9312 TC Nietap |
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Kom samen met collega’s, vrienden of familie naar Cnossen Leekstermeer voor een onvergetelijke
dag. Wij bieden flexibele groepsarrangementen en arrangementen op maat. Leef u uit op het
Leekstermeer, kom genieten op het terras of beleef het kamperen in de natuur. Ook een
combinatie hiervan is mogelijk! Ontdek alle arrangementen met deze Groepenkaart.
Groepsarrangementen snel en eenvoudig geregeld
• Kies één van de groepsarrangementen.
• Neem contact met ons op of vul het aanvraagformulier in op onze website
• U ontvangt een offerte en indien gewenst maken wij een reservering
Zit uw keuze er niet tussen of heeft u te weinig personen voor het door u gekozen arrangement?
Wij denken graag met u mee over een groepsarrangement op maat.
Restaurant
Uw gezelschap heeft u in ons restaurant de volgende mogelijkheden:
• BOVEN
Tot en met 40 personen
• BENEDEN
Tot en met 75 personen
• BOVEN EN BENEDEN
Vanaf 75 personen tot 110 personen
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LUNCH ARRANGEMENT

Dit arrangement is gebaseerd op gezelschappen van 20 tot 110 personen.
U kunt de dagindeling van het arrangement naar wens aanpassen.
Voorbeeld dagindeling:
11:00 uur
Ontvangst met koffie of thee en gesorteerd gebak
11.30 uur
Borreluurtje
12.30 uur
Zulther lunchbuffet
13.30 uur
Koffie of thee na
Prijs, per persoon: 24,75
Inclusief koffie, thee, frisdranken, wijn, bier en binnenlands gedestilleerd.
- Kinderen tot vier jaar
- Kinderen tussen de vier en twaalf jaar
- Bij geen gebruik gesorteerd gebak
- Geen buffet, maar een belegd broodje van de lunchkaart
- Geen buffet, maar schalen met belegde sandwiches
- Dranken op nacalculatie *

Gratis
9,50 korting per persoon
3,25 korting per persoon
6,00 korting per persoon
5,00 korting per persoon
7,50 korting per persoon

* Dranken op nacalculatie:
Consumpties zijn niet inbegrepen en worden na afloop apart in rekening gebracht.

Arrangement uitbreiden:
- Extra gerechten
- Twee uur gecombineerd watersporten

Kosten variëren per gerecht
8,00 per persoon
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ZULTHER LUNCHBUFFET (20 TOT 110 PERSONEN)

Het Zulther lunchbuffet: 14,00 per persoon
- Kinderen tot vier jaar
- Kinderen tussen de vier en twaalf jaar

Gratis
6,00 korting per kind

Dit buffet bestaat uit de onderstaande producten;
• Melk, karnemelk en Jus d’orange
• Mosterdsoep
• Bruinbrood en witbrood
• Croissants
• Vegetarische salade
• Kroketten
• Omelet met verse tuinkruiden
• Vlees, kaas en zoetwaren
Het Zulther lunchbuffet is uit te breiden met de onderstaande producten:
• Soep van de dag
1,00 per persoon
• Assortiment vis
3,00 per persoon
• Kippendijen saté
2,00 per persoon
• Kip tandoori
2,00 per persoon
• Caprese salade
2,00 per persoon
• Tonijnsalade
2,00 per persoon
• Fruitsalade
1,50 per persoon
• Chocolademousse 1,50 per persoon
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BORREL ARRANGEMENT

Dit arrangement is gebaseerd op gezelschappen van 10 tot 110 personen.
U kunt de dagindeling van het arrangement naar wens aanpassen.
Voorbeeld dagindeling:
15:00 uur
Ontvangst met gesorteerd gebak
15:30 uur
Twee uur borrelen met koude en warme borrelhapjes
17:30 uur
Koffie of thee na
Koude borrelhapjes:
- Kaasplankje
- Vleesplankje
- Caprese
- Breekbrood – Olijfolie – Notentapenade – Hummus
Warme borrelhapjes:
- Kipsaté
- Nachos
- Bitterballen
- Tonijnkroketjes
Prijs, per persoon: 21,50
Inclusief koffie, thee, frisdranken, wijn, bier en binnenlands gedestilleerd.
- Kinderen tot vier jaar
- Kinderen tussen de vier en twaalf jaar
- Bij geen gebruik gesorteerd gebak
- Dranken op nacalculatie *

Gratis
5,25 korting per persoon
3,25 korting per persoon
10,00 korting per persoon

* Dranken op nacalculatie:
De consumpties zijn niet inbegrepen en worden na afloop apart in rekening gebracht.

Arrangement uitbreiden:
- Twee uur gecombineerd watersporten

8,00 per persoon
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DINER ARRANGEMENT

Dit arrangement is gebaseerd op gezelschappen van 20 tot 110 personen.
U kunt de dagindeling van het arrangement naar wens aanpassen.
Voorbeeld dagindeling:
17:00 uur
Ontvangst met een drankje en breekbrood met olijfolie en zeezout
18:00 uur
Drie gangen Zulther dinerbuffet
21:00 uur
Koffie of thee na
Prijs, per persoon: 42,50
Inclusief koffie, thee, frisdranken, wijn, bier en binnenlands gedestilleerd.
- Kinderen tot vier jaar
- Kinderen tussen de vier en twaalf jaar
- Bij geen gebruik van de derde gang
- Dranken op nacalculatie *

Gratis
19,75 korting per persoon
6,75 korting per persoon
10,00 korting per persoon

* Dranken op nacalculatie:
De consumpties zijn niet inbegrepen en worden na afloop apart in rekening gebracht.

Arrangement uitbreiden
- Vooraf gesorteerd gebak
- Twee uur gecombineerd watersporten

3,25 per persoon
8,00 per persoon
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ZULTHER DINERBUFFET (20 TOT 110 PERSONEN)

Het Zulther dinerbuffet: 32,50 per persoon
- Kinderen tot vier jaar
- Kinderen tussen de vier en twaalf jaar

Gratis
17,50 korting per persoon

Voorgerechten
• Aardappel gerookte zalmsalade
• Vitello Tonnato
• Caprese salade
• Breekbrood – Olijfolie - Zeezout
Hoofdgerechten
• Runderbiefstuk – Groente
• Varkenshaas medaillons
• Assortiment vis
• Kip saté
• Nasi Goreng
• Friet
Desserts
• Chocolademousse
• Panna Cotta
• Salade van vers fruit
• Diverse smaken ijs
Het dinerbuffet is uit te breiden met de onderstaande producten. Tevens kunt u zonder meerprijs
de hoofdgerechten en nagerechten omwisselen met de onderstaande producten.
Extra voorgerechten
• Mosterdsoep
• Soep van de dag
• Vitello Tonnato
• Gemengde sla – Tomaat – Komkommer – Ui – Dressing

1,50 per persoon
1,50 per persoon
2,00 per persoon
1,50 per persoon

Extra hoofdgerechten
• Kip Tandoori
• Lamsburgers
• Zalmfilet
• Gegrilde groenten
• Aardappel gratin
• Geroosterde aardappelen

2,00 per persoon
2,00 per persoon
3,00 per persoon
1,50 per persoon
1,50 per persoon
1,50 per persoon

Extra desserts
• Tiramisu
• Crème brûlée
• Chocolade terrine

1,75 per persoon
1,75 per persoon
1,75 per persoon
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KEUZEMENU

Dit arrangement is gebaseerd op gezelschappen tot 50 personen.
U kunt de dagindeling van het arrangement naar wens aanpassen.
Omdat wij altijd bezig zijn met het ontwikkelen van nieuwe uitdagende gerechten, werken wij met
een kleine maar steeds wisselende kaart. Wij koken met de seizoenen mee en gebruiken daarbij
dagverse producten. Heeft u allergenen of speciale dieetwensen, laat het aan ons weten.
Twee gangen keuzemenu
- Soep en hoofdgerecht
- Voor- en hoofdgerecht
- Hoofd- en nagerecht

26,00 per persoon
29,00 per persoon
27,00 per persoon

Drie gangen keuzemenu
- Soep, hoofd- en nagerecht
- Voor-, hoofd-, en nagerecht

33,00 per persoon
36,00 per persoon

Vier gangen keuzemenu
- Soep, voor-, hoofd- en nagerecht

42,00 per persoon

In overleg kunnen wij voor de meeste budgetten een passend menu samenstellen.
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WALKING DINNER

Dit arrangement is gebaseerd op gezelschappen van 30 tot 110 personen.
U kunt de dagindeling van het arrangement naar wens aanpassen.
Tijdens het tweeëneenhalf á drie uur durende Walking Diner is het restaurant ingericht met
voornamelijk statafels. Indien gewenst kunnen er tevens enkele zitplaatsen gecreëerd worden. De
zeven gerechten worden opgemaakt en opgediend op handzame bordjes waarmee u gemakkelijk
kunt rondlopen. Deze gerechten zijn zorgvuldig samengesteld door onze chef kok en maken bij
elkaar een volledig diner.
Voorbeeld dagindeling:
17:00 uur
Ontvangst met een borrel en breekbrood met olijfolie en zeezout
18:00 uur
Walking dinner
21:00 uur
Koffie of thee na
Prijs, per persoon: 37,50
Op basis van zeven kleine gerechten.
Inclusief koffie, thee, frisdranken, wijn, bier en binnenlands gedestilleerd.
- Kinderen tot vier jaar
- Kinderen tussen de vier en twaalf jaar
- Dranken op nacalculatie *

Gratis
19,95 korting per persoon
10,00 korting per persoon

* Dranken op nacalculatie:
De consumpties zijn niet inbegrepen en worden na afloop apart in rekening gebracht.

Arrangement uitbreiden
- Twee uur gecombineerd watersporten

8,00 per persoon

Hierbij een indicatie van gerechten tijdens een Walking Dinner.
- Gemarineerde Zalm – Zoetzuur van groenten.
- Brioche – Gekonfijte eend – Komkommer – Sesam – Bosui.
- Ravioli – Spinazie – Walnoot – Ricotta – Parmezaan.
- Zeebaars – Vongole – Zeekraal – Witte wijnsaus.
- Paella – Zeevruchten – Chorizo – Kip.
- Runderbiefstuk – Seizoensgroenten – Pommes Dauphine – Rode wijn jus.
- Kalfsoester – Parmaham – Risotto – Paddenstoelensaus.
- Groenten pasteitje – Linzen – Paddenstoelen – Kaas – Tuinkruiden.
- Crème brûlée – Steranijs – Sinaasappel – Merinque – Bloedsinaasappel sorbet.
- Brownie – Chocolademousse – Frambozen sorbet.
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BRUILOFT

Cnossen Leekstermeer biedt aanstaande bruidsparen de mogelijkheid hun huwelijk aan het water
te vieren. Op deze unieke locatie met een fraai uitzicht over het Leekstermeer is het mogelijk om
het huwelijk te laten voltrekken. Dit kunt u aanvragen bij de afdeling Burgerzaken van de
Gemeente Noordenveld. De gehele locatie staat die dag tot uw beschikking en de prachtige
omgeving leent zich uitstekend voor het maken van huwelijksfoto’s. Mogelijk voor gezelschappen
tot maximaal 175 personen. U kunt de dagindeling van het arrangement naar wens aanpassen. Er
zijn mogelijkheden van alleen een borrel, een heerlijk buffet, tot een uitgebreide feestavond. Alles
om jullie huwelijksfeest tot een onvergetelijke dag te maken!
Trouwfeest arrangement: 3.500,Deze prijs is op basis van 30 dag gasten en 120 feestgasten, waaronder ook de dag gasten.
•
•
•

Door u zelf geregeld; bruidstaart, muziek en aankleding.
Inclusief consumpties; koffie, thee, frisdranken, wijn, bier en binnenlands gedestilleerd.
Exclusief consumpties; buitenlands gedestilleerd.

Dagindeling
17:00 uur:
18:00 uur:
20:15 uur:
20:30 uur:
00:00 uur:
00:15 uur:
00:30 uur:

Ontvangst dag gasten (toost met bruidstaart en gelegenheid tot het maken van foto’s)
Drie gangen Zulther dinerbuffet of drie gangen keuzemenu
Koffie of thee na
Trouwfeest (Gedurende het feest gaan wij rond met koude en warme borrelhapjes)
Einde feest, dankwoord echtpaar
Wegvaren in het huwelijksbootje
Vertrek gasten

Ceremonie arrangement: 5.500,Deze prijs is op basis van 40 dag gasten en 150 feestgasten, waaronder ook de dag gasten.
•
•
•

Door u zelf geregeld; bruidstaart, muziek en aankleding.
Inclusief consumpties; koffie, thee, frisdranken, wijn, bier en binnenlands gedestilleerd.
Exclusief consumpties; buitenlands gedestilleerd.

Dagindeling
14:30 uur:
15:00 uur:
16:00 uur:
18:00 uur:
20:15 uur:
20:30 uur:
00:00 uur:
00:15 uur:
00:30 uur:

Ontvangst dag gasten
Ceremonie
Felicitaties (toost met bruidstaart en gelegenheid tot het maken van foto’s)
Drie gangen Zulther dinerbuffet of drie gangen keuzemenu
Koffie of thee na
Trouwfeest (Gedurende het feest gaan wij rond met koude en warme borrelhapjes)
Einde feest, dankwoord echtpaar
Wegvaren in het huwelijksbootje
Vertrek gasten
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OVERNACHTEN MET EEN GROEP

Cnossen Leekstermeer biedt de onderstaande mogelijkheden om te overnachten.
Comfort Chalet: vanaf 49,50 per nacht
- Toeristenbelasting (alleen personen vanaf 13 jaar)
- Schoonmaakkosten
- Bedlinnen tweepersoons
- Bedlinnen éénpersoons
- Handdoekpakket één persoons
- Annuleringsfonds

1,05 per persoon, per nacht
35,00
9,50
6,50
3,75
4,5% van de totaalsom

Glamping tent: vanaf 49,50 per nacht
- Toeristenbelasting (alleen personen vanaf 13 jaar)
- Schoonmaakkosten
- Bedlinnen tweepersoons
- Bedlinnen éénpersoons
- Handdoekpakket één persoons
- Annuleringsfonds

1,05 per persoon, per nacht
35,00
9,50
6,50
3,75
4,5% van de totaalsom

Groepskampeerterrein: 8,20 per persoon per nacht
- Kinderen tot en met drie jaar
- Toeristenbelasting (alleen personen vanaf 13 jaar)
- Vertrek na 12:00 uur
- Annuleringsfonds

Gratis
1,05 per persoon, per nacht
2,50 per persoon
4,5% van de totaalsom
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WATERSPORT ACTIVITEITEN

Gecombineerd watersporten
8,75 per persoon
Het gaat hierbij om een groepsactiviteit waarbij u met z’n allen het water op gaat. Dit programma
biedt ieder de mogelijkheid om in korte tijd meerdere watersportactiviteiten te beleven.
Verschillende type boten worden gecombineerd en kunnen afwisselend en zelfstandig gebruikt
worden. Met begeleiding vanuit Cnossen Leekstermeer op de wal die elk programmaonderdeel
uitlegt en kan helpen bij de wisseling van activiteiten.
Onze verhuurvloot bestaat uit een elektrische sloep, Fluisterboten, Motorboten, zeilboten, kano’s
en roeiboten.

Teambuilding activiteiten
8,75 per persoon
Het gaat hierbij om groepsactiviteiten onder begeleiding vanuit Cnossen Leekstermeer.
- Vlotten bouwen
- Stand Up Paddling
- Zeilwedstrijd

Vaar- en wandeltocht
2,50 per persoon
De deelnemers worden onder leiding van Cnossen Leekstermeer in circa 15 minuten naar het
startpunt gevaren. Onder begeleiding van de groep zelf volgt daarna een wandeling terug naar de
camping.

Kennismakingsles zeilen of windsurfen
Willen jullie kennismaken met zeilen of windsurfen? Dit kan onder begeleiding vanuit Cnossen
Leekstermeer. De les duurt twee uur en is te reserveren vanaf april tot en met oktober.
- Zeilles in een Polyvalk
8,75
- Zeilles in een Laser Pico
17,50
- Zeilles in een Optimist
17,50
- Windsurfles
17,50

Voorwaarden.
- Bovenstaande tarieven zijn gebaseerd op groepen vanaf 15 personen.
- Het aantal deelnemers per activiteit is beperkt in verband met de beschikbare
verhuurvloot.
- Inclusief begeleiding en uitleg vanuit Cnossen Leekstermeer op de wal.
- Exclusief begeleiding vanuit Cnossen Leekstermeer op het water á 27,50 per uur. Dit is
verplicht bij de teambuilding activiteiten, zeilles en windsurfles.
- Deelnemers dienen in voldoende mate begeleid en vergezeld te worden door volwassenen.
- In veel gevallen is het wenselijk dat begeleiding mee het water op gaat. Hiervoor zijn boten
beschikbaar.
- Begeleiding van een groep dient aanspreekbaar te zijn voor de deelnemers en personeel
van Cnossen Leekstermeer.
- Per zeilboot minstens één ervaren zeiler aan boord.
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KINDERFEESTJE

Er is er een jarig, hoera, hoera, dat kun je wel zien, dat ben jij! Op zoek naar een spetterend
kinderfeestje vol watersport avontuur? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Ben jij tussen de
acht en veertien jaar en zijn al jouw vriendjes en vriendinnetjes in het bezit van een
zwemdiploma? Kom dan gezellig watersporten aan het Leekstermeer!
Het kinderfeestje kan geboekt worden op woensdag, vrijdag en zaterdag en is al mogelijk vanaf 5
kinderen. Wel verwachten wij per 5 kinderen minimaal 1 begeleider. Daarnaast is het van belang
dat alle kinderen droge kleding en een handdoek meenemen.
Dagindeling:
• Twee uur zelfstandig varen in kano’s en /of roeiboten
• Ouders / begeleiders kunnen meevaren in één fluisterboot
• Na afloop ontvangt iedereen patat, ranja en een watersport certificaat
Kinderfeestje, per persoon: 10,75
Arrangement uitbreiden:
- Een snack
keuze uit een frikandel, kroket of kaassoufflé
- Een waterijsje
- Begeleiding vanuit Cnossen Leekstermeer gedurende de kanotocht

1,60 per persoon
1,00 per persoon
27,50 per instructeur
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DRANKENKAART

Warme dranken

Bieren fles

Koffie, Espresso

2,50

Gulpener Korenwolf wit

3,50

Cappuccino, koffie verkeerd

3,00

Gerardus Kloosterbier Blond & Dubbel

4,00

Dubbele Espresso

4,00

Westmalle Trappist Dubbel & Tripel

4,50

Latte Macchiato

4,00

Karmeliet Tripel

4,50

Thee

2,50

Baxbier Kon Minder Blond & Dubbel

4,50

Verse muntthee

3,00

Corona extra

4,50

Warme chocolademelk

2,70

Amstel Radler 2.0 en 0.0

3,00

Warme chocolademelk met slagroom

3,00

Heineken 0.0

3,00

Koude dranken

Gedestilleerd

Coca Cola & Light & Zero

2,60

Tia Maria, Amaretto, Baileys, Sumbuca

4,00

Fanta Orange & Cassis, Sprite

2,60

Gin, Cointreau, Grand marnier, Drambuie

4,50

Rivella

2,80

Limoncello, Licor 43

4,50

Finley Tonic & Bitter lemon & Ginger Ale

2,60

Jenever Jong & Oud

3,00

Fuze Tea Sparkling & Peach Hibiscus

2,80

Whisky – The famous grouse & Jameson

5,00

Fuze Tea Green & Mango Chamomile

2,80

Cognac – Remy Martin VSOP & Martell VSOP

6,00

Chaudfontaine blauw & rood

2,40

Beerenburg, Jägermeister, Bacardi Rum

3,00

Port Rood, Sherry Dry, Martini Bianco

3,00

Minute Maid Jus d’orange & Appelsap & Tomatensap 2,80
Verse jus

3,20

Fristi, Chocomel, Dubbel Fris

2,60

Huiswijnen

Melk, Karnemelk

2,40

Glas 3,50 – karaf 12,50 – Fles 18,00

Chaudfontaine 0.5 liter stil & bruisend

4,20

Wit – Sauvignon Blanc – Chili

3,50

Wit zoet – Riesling -Duitsland

3,50

Rood – Merlot – Chili

3,50

Rosé – Zifandel – Chili

3,50

Speciale koffies
Irish (Jameson whisky)

7,00

French (Grand marnier)

7,00

Dokkumer (Beerenburg)

7,00

Kaartwijnen

Italian (Amaretto)

7,00

Glas 4,00 – karaf 14,50 – Fles 20,00

Spanish (Tia Maria)

7,00

Wit – Pinot Grigio – Hongarije

4,00

Wit – Chardonnay – Frankrijk

4,00

Rood – Malbec – Frankrijk

4,00

Rood – Syrah – Spanje

4,00

Bieren Tap
Gulpener tap 0,25 liter

3,00

Gulpener tap 0,5 liter

5,50
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