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Uitspanning de Goederenloods

Herrieneringen maken, samen met u en uw gasten, daar zijn wij goed in!

Uitspanning de Goederenloods is een unieke evenementenlocatie. Wij staan bekend door de mogelijkheden 
voor groepen op maat, waardoor het goed mogelijk is om uw evenement of feest aan het beschikbare budget 
aan te passen. Naast onze groepen op maat, hebben wij ook diverse arrangementen voor huwelijksfeesten, 
vergaderingen, familiefeesten, baby showers en ga zo maar door. Wij kunnen uw gasten voorzien van een 
zalig dinerbuffet met 3 gangen of juist enkel van de lekkerste hapjes en drankjes om het evenement helemaal 
compleet te maken. 

Feest bij u thuis? Geen probleem! Graag komen wij aanrijden met onze foodtruck ‘’Culi Kever’’ om het feest 
extra sfeer te geven en uw gasten lekker te verwennen in streetfood style

Mogen wij met u en uw gasten mooie herinneringen maken?

Trouwlocatie 
Het is bij ons mogelijk om het Ja 
woord tegen elkaar te zeggen, of 

juist de receptie en feest te 
houden.

Evenementenlocatie 
Evenementen tot 250 gasten. Of 
het nou gaat om een informatie 

avond, dansfeest met band of een 
techno/ house party. 

 Contact 
www.degoederenloods.nl 
info@degoederenloods.nl 

0113-32 30 15 

Foodtrucks 
Feest bij u thuis? Geen probleem! 

Graag komen wij aanrijden met 
onze foodtruck ‘’Culi Kever’’ 

Vergaderlocatie 
Wij verzorgen u vergadering op 

maat of in de vorm van een 
arrangement. 

Catering/ Restaurant 
Catering op locatie? Geen 

probleem, dat verzorgen we ook 
graag voor u. Bekijk snel ons 

menu.  

Evenementenlocatie 
Evenementen tot 250 gasten. Of 
het nou gaat om een informatie 

avond, dansfeest met band of een 
techno/ house party. 

mailto:info@degoederenloods.nl


Uitspanning de Goederenloods verzorgt diverse soorten catering in Zeeland voor ieders budget! 
Graag komen wij aanrijden met onze VW pick-up kever & kar om voor u een complete foodtruck-
style catering in Zeeland te verzorgen of juist op onze eigen locatie, Uitspanning de 
Goederenloods.
 

De sleutel tot een goed evenement is goed verzorgd eten, maar ook zeker dat alles snel en goed 
geregeld is. In deze folder treft u diverse suggesties voor uw catering in Zeeland of bij ons in de 
Goederenloods. Natuurlijk kunnen wij deze aanpassen naar uw wensen, wat u wilt. Wij maken met
plezier een vrijblijvende offerte. Wij ontzorgen u graag en leggen u de gehele dag in de watten! 
Van kleine intieme diners tot geweldige feest met DJ of juist gezellig samen zijn, volledig 
aangepast naar uw wensen. 

Met vriendelijke groet,
Jonathan Kint & team 
Uitspanning de Goederenloods
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Catering & Restaurant

Wat kunnen wij allemaal verzorgen?

Wij verzorgen graag diverse soorten catering voor bedrijven en particulieren. Van een compleet 
verzorgd drie gangen buffet, een goede lunch tot een uitgebreid barbecue buffet met diverse salades, 
brood en smeersels. Enkel hapjes en drankjes tijdens uw feest avond, ook dat is natuurlijk geen 
probleem.

Dit kan allemaal bij ons in Uitspanning de Goederenloods, of bij locatie met onze foodtrucks. Zijn de 
kevers te groot voor de locatie? Dan komen wij graag met onze aangeklede buffettafels en partytenten 
uw catering te verzorgen.
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Lekker en gewoon goed eten staat bij ons hoog in het vaandel, daar is ons drie gangen buffet een 
mooi voorbeeld van. U mag zelf drie hoofdgerechten kiezen uit de zeven voorgestelde 
hoofdgerechten in het menu. Heeft u iets dat u echt graag wil eten en staat het niet in het menu? 
Dan maken wij dit graag voor u klaar, u zegt het maar. 

Ons drie gangen menu wordt gepresenteerd op ons buffet. U kunt natuurlijk lekker de tijd nemen 
en het per gang laten serveren, of juist de voorgerechten en hoofdgerechten in een keer. We 
sluiten altijd apart af met het feestelijke dessertbuffet. Is drie gangen iets wat te veel? Op de 
volgende pagina treft u een overzicht van andere buffetten.

Liever een uitgeserveerd diner? Ook dat kan bij ons! Graag maken wij voor u dan een menu opmaat. Neem 
snel contact op voor meer informatie. 
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3 gangen buffet ‘’De Goederenloods’’ 

Menu
Huisgemaakte rundvleessalade met daaromheen 
gehaktballetjes, asperges in ham, kippen vleugels, 

veenbessen paté 
Huisgemaakte zalmsalade met daaromheen Hollandse 

garnalen,  krab, zalm en paling of haring
Verse rundercarpaccio met truffel mayonaise, rucola, 

kapertjes, zongedroogde tomaat, pijnboompitjes en oude kaas
Lekkere vruchten kip kerrie salade 

Vers brood met kruidenboter en tapenade 
---

Als hoofdgerecht mag u drie gerechten kiezen die wij 
presenteren op het buffet

 Stoof van rundvlees 
Zeeuws vispotje 

 Kip saté in saté saus 
 Kipfilet in marmelade  

Been ham met mosterd saus
Geitenkaas taartje met tomaat 

Ossenhaaspuntjes in sjalotten jus

Geserveerd met frietjes, aardappel gratin en groenten
---

 Geweldig dessert buffet met 7 soorten desserts

€ 38,95 p.p. 

--Gerechten kunnen altijd aangepast worden naar uw keuze en afwijken van 
dit voorgestelde menu--
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Hoe lekker is het om tussen de middag een lekker gevulde lunch te nuttigen? Ja heel lekker! Wij 
werken uitsluitend met verse broodje van bakkerij Den Soete Inval in Goes en beleggen deze met 
de lekkerste salades, zalm, brie en ga zo maar door. U heeft keuze uit drie verschillende buffetten.

Lunchbuffet de Boemel € 12,95
Een soep met diverse broodjes belegd met drie salades, ham en kaas.
Lunchbuffet de Goederenloods € 13,95
Twee soepen met diverse broodjes belegd met drie salades, brie, ham en kaas
Lunchbuffet Ontspoord € 14,95
Drie soepen met diverse broodjes belegd met drie salades, brie, zalm, ham en kaas

Onze lunchbuffetten kunnen worden geserveerd met kannen melk, karnemelk en jus d'orange voor
€ 7,50 per karaf. 
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Lunchbuffet 

TIP!
Dit lunch buffet is perfect te combineren met een dagje stoomtrein! Zeker als u met een wat grotere 

groep bent. Heeft u geen tijd voor een lekker lunch buffet? Dan maken wij graag een lunch TO 
GO! Dit bestaat uit 2 broodjes, fruit, een snack en iets te drinken voor € 9,95 p.p
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koud buffet € 26,50
Op dit zalig buffet treft u een huisgemaakte rundvleessalade met daaromheen gehaktballetjes, 
asperges in ham, kippen vleugels, veenbessen paté en serranoham. Huisgemaakte zalmsalade 
met de betere vissoorten zoals Hollandse garnalen,  krab, zalm en paling of haring. Een verse 
rundercarpaccio met truffel mayonaise, rucola, kapertjes, zongedroogde tomaat, pijnboompitjes en 
oude kaas. Afsluitend een lekkere vruchten kip kerrie salade met vers brood, kruidenboter en 
tapenade.

Soep & Koud buffet € 29,50
Eerst lekker starten met een keuze uit een drietal soepen met onder andere onze bekende vissoep
en daarna los op een koud buffet zoals bovenstaand omschreven! 

Warm buffet € 27,50
Een zalig warm buffet waar U zelf drie hoofdgerechten mag kiezen uit de zeven voorgestelde 
hoofdgerechten in het menu ( zie 3 gangen buffet). Heeft u iets dat u echt graag wil eten en staat 
het niet in het menu? Dan maken wij dit graag voor u klaar, u zegt het maar. 

Dessert buffet € 8,95
Een compleet zalig dessertbuffet, de perfecte afsluiter van een zalig diner in Uitspanning de 
Goederenloods! Het buffet bestaat uit allerlei heerlijke nagerechten zoals onze huisgemaakte 
tiramisu, crème brûlée, aardbeienmousse, ijs, fruit,slagroomsoesjes, mini tompouces, twee soorten
bavarois, kortom voor ieder wat wils. 
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buffetten 

BBQ buffetten 
Lekker ongedwongen barbecueën, zalig is dat! Bij ons kan dit lekker op het terras of juist binnen vanuit de 
platte wagen, welk naast de Goederenloods is gerangeerd. Het vlees wordt door ons, voor U, bereidt op een 
barbecue gestookt met briketten en houtskool.

Wilt u zelf achter het vuur staan dan is dat natuurlijk ook mogelijk, maar het gemak dient de mens.

BBQ buffet “op stoom’’ € 24,95
6 verschillende soorten vlees rechtstreeks van onze slager, waaronder worst, hamburger, entrecote, saté met 
saté saus, steak, kipfilet) 

BBQ buffet “op stoom met een hengel’’ € 27,95
6 verschillende soorten vlees, waaronder worst, hamburger, entrecote, saté met saté saus, steak, kipfilet, 
gamba’s op spies en vispakketjes met zalm en kabeljauw. 

Al onze BBQ buffetten worden geserveerd met kip kerrie vruchten salade ,Afrikaanse ei aardspelsalade 
salade, brood met kruidenboter en tapenade en diverse sausjes 
Optioneel bij te bestellen zijn frietjes met mayonaise voor € 1,85 p.p. 
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