
 
 

Lopend ontbijtbuffet  
 

Op tafel staan: 

• diverse broodjes (kaiserbroodjes/pistolets, gesneden brood) 

• Diverse soorten zoet beleg en boter 

• Vleeswaren en kaas 

• Jus d’orange, melk, koffie en thee 

• Wegwerpbestek 
 

Prijs: € 7,75 per persoon 

Scholieren- of kinderbarbecue 
 

• Vlees van de keurslager: hamburger, kebab stokje,   

 braadworstje en een gegaarde drumstick  

• Stokbrood / patates frites / salade en sauzen 

• Barbecue inclusief gas of briketten (de barbecue moet schoon worden teruggebracht) 

• Het geheel wordt bij het tentenkamp van de groep opgesteld  

• Eventueel wegwerpbestek 
 

Prijs: € 9,95 per persoon 

Camping maaltijd 
 

• Patates frites met snack naar keus   

• Appelmoes 

• Blikje ‘fris’ 

• Kinderijsje 

• Eventueel wegwerpbestek 

  

Prijs: € 6,25 per persoon 

Barbecue ‘standaard’ 
 

• Vlees van de keurslager: hamburger, braadworst, shaslick, gekruide karbonade 

 zonder been en varkenshaassaté 

• Stokbrood / patates frites / 2 soorten salade (huzaren/zalm) 

• Diverse sauzen 

• Barbecue inclusief gas of briketten (de barbecue moet schoon worden teruggebracht) 

• Het geheel wordt bij het tentenkamp van de groep opgesteld  

• Eventueel wegwerpbestek 
 

Prijs: € 13,95 per persoon 



Vuurschaal + korf hout 
 

Gezellig ‘s avonds met z’n allen rond het kampvuur? Speciaal voor groepen 

verhuren wij grote vuurschalen met hout.  

 

Prijs: € 25,- per vuurschaal + korf hout 

 
 

Barbecue ‘luxe’ 
 

• Vlees van de keurslager: hamburger, pepersteak, shaslick, gemarineerd 

 filetlapje, Beierse braadworst en varkenshaassaté  

• Stokbrood / patates frites / 2 soorten salade (huzaren/zalm) 

• Diverse sauzen 

• Barbecue inclusief gas of briketten (de barbecue moet schoon worden teruggebracht) 

• Het geheel wordt bij het tentenkamp van de groep opgesteld  

• Eventueel wegwerpbestek 
 

Prijs: € 16,25 per persoon 

Drank, bier etc. met recht op retour 
 

Inkopen doen voor een groep kan best lastig zijn. Hoeveel frisdrank, wijn of bier 

heb je precies nodig? En wat doe je met drank wat overblijft? 

In onze winkel kunnen groepen inkopen doen met recht op retour van  

ongeopende verpakkingen en flessen, denk hierbij aan wijn, bier, frisdrank,  

chips, borrelnootjes etc. Zo voorkomt u hoge kosten! 
  

Vraag bij de receptie/winkel naar de mogelijkheden 

BarrelQ (vuurkorf + barbecue + bijzettafel) 
 

De BarrelQ is een barbecue, gemaakt van een origineel en ongebruikt olievat. 

Naast een stoere BBQ tevens te gebruiken als vuurkorf en bijzettafel.  

 
Prijs: € 10,- (small, 58 cm) en € 15,- (big, 87 cm)  
 
Voor een korf hout betaalt u € 10,- 
 
Houtskool of briketten zijn verkrijgbaar in onze winkel 

In overleg zijn aanpassingen mogelijk, zoals vegetarisch, spelt brood etc. 

Bestellingen kunnen gedaan worden bij de receptie, winkel, via de mail  

info@devledders.nl of telefonisch 050 4091489 


