
BOOTTOCHT ARRANGEMENT D 
 
 

Ontvangst met een kop koffie of thee met gebak. 
En bij terugkomst in Oosterwijtwerd kunnen we 
een keuze gaan maken uit het 3 gangen 
keuzemenu bestaande uit: 

 
 
 

*** 
 

Voorgerecht: 
Keus uit 2 soorten soep met stokbrood. 

 
 

*** 
 

Hoofdgerecht: 
Keus uit schnitzel, visfilet, kipfilet of 

Varkenshaas. 
Dit wordt geserveerd met groenten, 

gebakken aardappelen, frites en salade. 
 

*** 
 

Nagerecht 
Keus uit Dame blanche 
of ijs met warme kersen. 

 
*** 

 
De prijs van dit arrangement bedraagt 
€ 38,50 per persoon. 
 
 
 
 
 

Eetcafé de Boerderij beschikt over een 
ruime zaal, een cafégedeelte met een 
ruim terras aan het water. 
Een grote boerenschuur welke voor verschillende 
doeleinden is te gebruiken, zoals toneel 
concerten en markten. 
Voor groepen tot ± 1000 personen. 
Er is een grote parkeerplaats achter de 
boerderij, invalidentoilet en gratis internet, en er 
kan gepind worden. 
 
U kunt bij ons terecht voor o.a. 
 
 
-Bruiloftsfeesten en recepties 
-Familiefeesten 
-Verjaardagsfeesten en andere partijen 
-Vergaderingen en bijeenkomsten 
-Diners en broodmaaltijden 
-Theater en muziek optredens. 
-Oud Hollandsche spelletjes 
-Warm/koud buffet(min. 25 personen) 
 
Dit alles eventueel in combinatie met een 
tochtje in één van onze rondvaartboten. 
 
Openingstijden van mei tot en met 
september. 
Van dinsdag tot en met zondag 
vanaf 12 uur 
Oktober tot en met april vrijdag, zaterdag 
en zondag, vanaf 12 uur. 
En alle overige dagen alleen op afspraak 
voor groepen vanaf 10 personen. 
Check altijd onze site voor afwijkende 
openingstijden. 
 
 
Voor informatie en reserveringen kunt u 
bellen met: 0596-623480 

 

Eetcafé 
de Boerderij 

schoolweg 2a 
 

9911 PA Oosterwijtwerd 
 

telefoon: 0596 -623480 
 
 

 
 
 
 
 
 

e-mail: info@eetcafedeboerderi j.com 
internet: www.eetcafedeboerderij.com 

http://www.eetcafedeboerderij.com


EETCAFÉ DE BOERDERIJ 
 
 
Eetcafé de Boerderij vindt u in 
Oosterwijtwerd. 
Het is een oude Boerderij uit de 19e eeuw, 
met een ruime gracht, welke is verbonden 
met het Oosterwijtwerdermaar. 
s `Winters ideaal om tijdens een 
schaatstochtje even aan te gaan voor een 
beker warme chocolademelk of een kop 
snert met spek. 
 
 
s `Zomers de perfecte plek om uw 
fietstocht even te onderbreken , en onder 
het genot van een drankje op ons terras uit 
te kijken over het weidse landschap van het 
Groninger land. 
 
 
Door de open verbinding van de gracht 
met het Oosterwijtwerdermaar kunt u ons 
ook prima bereiken met boot of kano. 
Als u de boot heeft aan gemeerd aan de 
ruime steiger stapt u zo bij ons op het ruime 
terras. 
 
 
Wij beschikken over twee rondvaartboten 
met overkapping waarvan één met toilet 
en bar, waarvoor wij een aantal leuke 
arrangementen hebben opgesteld. 
 
 
De prijzen van de arrangementen zijn 
gebaseerd op groepen van minimaal 25 
personen.

BOOTTOCHT ARRANGEMENT A 
 
 
Aankomst in eetcafé de Boerderij waar u 
eerst een kop koffie of thee met gebak 
wordt geserveerd op ons terras aan het 
water, of in de zaal. 
 
 
Daarna gaan we met de rondvaartboot, 
via het Oosterwijtwerdermaar en het 
Damsterdiep, naar Appingedam waar we 
een rondje door het centrum maken. 
 
 
Onderweg kunnen we genieten van de 
beroemde hangende keukens, historische 
panden, de nieuwe jachthaven en van de 
Nicoläikerk. 
 
 
Daarna zetten we weer koers naar 
Oosterwijtwerd, waar we na ongeveer 2 tot 
2½ uur varen voet aan vaste wal zetten. 
 
 
De prijs van dit arrangement bedraagt 
€ 14,50 per persoon. 
 
Voor minimaal 25 personen, maximaal 45 personen. 
Voor grotere groepen varen we met 2 boten. 
 
Als U met minder dan 25 personen wilt varen, dan 
hanteren we vaste prijzen. 
Voor de boot met toilet en bar €200,00, en voor 
de boot zonder toilet €125,00 
 
Alle prijzen onder voorbehoud. 
En alle rondvaarten kunnen incidenteel door 
weersomstandigheden of motorpech komen  
te vervallen. 

BOOTTOCHT ARRANGEMENT B 
 
 
Ontvangst met koffie of thee met gebak, en bij  
terugkomst staat er een uitgebreide 
broodmaaltijd voor U klaar, bestaande uit: 2 
soorten soep met stokbrood en 
kruidenboter, diverse soorten brood 
(bolletjes, bruin- witbrood suikerbrood, 
krentenbrood, broodje kroket, melk, 
karnemelk, chocolademelk, jus d`orange, 
div. soorten vleesbeleg, kaas en 
vruchtenyoghurt na. 
 
 
De prijs van dit arrangement bedraagt 
€ 32,50 per persoon. 
 
 
BOOTTOCHT ARRANGEMENT C 
 
 
Ontvangst met één kop koffie of thee met gebak, en 
bij terugkomst in Oosterwijtwerd staat er een  
Barbecuebuffet klaar, bestaande uit: 
 
Karbonade                    Hamburgers 
Braadworsten               Satéstokjes 
Kipfilet                           Rauwe ham 
div. sauzen                   Huzarensalade 
Zalmsalade                   Eiersalade, 
Ananas                         Meloen, 
Stokbrood met kruidenboter. 
  
 
 
De prijs van dit arrangement bedraagt 
€ 32,50 per persoon. 


