
 

 
Maaltijdverzorging  2016 
 
Bij 't Keampke kunnen wij ook de maaltijden voor u  
verzorgen. Het eten wordt geserveerd in buffetvorm 
in de accommodatie. De maaltijdverzorging is gebaseerd  
op zelfwerkzaamheid van de gast. Dat wil zeggen dat u  
zelf de tafel dekt, afruimt en de afwas verzorgt (met  
behulp van de vaatwasser) 
 
Wij bieden u de volgende mogelijkheden: 
(prijs is per persoon, inclusief BTW) 
 

Weekend-maaltijdarrangement Midweek-maaltijdarrangement 
 
 Ontvangst met Twentse 

krentenwegge 
 Onbeperkt koffie en thee 

 2 keer ontbijt in de 
accommodatie 

 Op zaterdag een krantje 

 zaterdagavond keuze uit een 
barbecue, gourmet, 
warm/koud buffet of 
tapasbuffet 

 

€ 32,50 per persoon 

Kinderen tot 10 jaar € 19,95 
Prijs is excl. accommodatiehuur 

 

 
 

 Onbeperkt koffie en thee 
 4 keer ontbijt in de 

accommodatie 
 3 keer dagmenu 
 Op de slotavond keuze uit een 

barbecue, goumet, warm/koud 
buffet of tapasbuffet 

 
 

€ 86,- per persoon 

 
Prijs is excl. accommodatiehuur 

 
Ontbijt:  

 diverse broodsoorten, broodjes, kaas, vleeswaren, zoet 
beleg, ei, beschuit, crackers, jus dórange, melk en 
karnemelk 

€  8,50 

Ontbijt met lunchpakket € 13,50 
Lunch:  

 broodmaaltijd  met warme hap of soep 
€ 12,50 

Brunch:  
 diverse soorten brood, broodjes, beleg, verschillende 

warme en koude extra's, koffie, thee, melk, jus 
d'orange en vers fruit 

€ 16,50 

Dagmenu  € 15,50 
Barbecue:  

 5 soorten vlees, div. sauzen, salades, rauwkost, 
stokbrood en kruidenboter (inclusief gebruik 
gasbarbecue) 

€ 16,50 



 

 
 
 
 
Gourmet:  

 div. soorten vlees, sauzen, salades, rauwkost 
stokbrood en kruidenboter (incl. gebruik 
gourmetstellen) 

€ 16,50 

Warm/koud buffet:  

 3 warme vleesgerechten, gebakken aardappelen, 
diverse salades, stokbrood en sausjes 

€ 16,50 

Twents tapasbuffet:  

 gevuld ei, hamrol met roomkaas en komkommer, 
wraps met makreel, zalm en beenham, salade, 
gamba's, zure haring in room, seranoham met meloen, 
tonijnsalade, kaasblokjes, stukjes worst, olijven, 
tapenade, sausjes, brood en warme sate en 
gehaktballetjes 

€ 16,50 

Stamppotbuffet (alleen in de winter) € 16,50 
Voor de kids:  

 voor kinderen tot 10 jaar hebben we een aangepaste 
barbecue, gourmet of buffet. Deze is alleen te bestellen 
in combinatie met een BBQ, gourmet of buffet voor 
volwassenen 

€ 8,50 

 

Goed om te weten 
 

 Arrangementen en maaltijden verzorgen wij vanaf 8 personen 
 Als u gebruik wilt maken van onze arrangementen of 

maaltijdverzorging dan horen wij dit graag 2 weken voor aankomst 

 Tijdens feestdagen (Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Kerstmis, Oud & 
Nieuw) verzorgen wij geen maaltijden en arrangementen. 

 
Drankenservice 
 
U bent vrij om uw eigen drank mee te nemen naar 't Keampke. Maar wij 
kunnen ook alvast wat drank koud leggen in de koelkast zodat uw weekendje 
weg direct bij aankomst kan beginnen. Aan het eind van uw verblijf rekent  
u af wat verbruikt/aangebroken is. 
 
Kratje bier (Grolsch) € 19,95 
Rode wijn/witte wijn, rosé (0,75 ltr) €  5,50 
Sinas, cola, sprite, crystal clear (1,5 ltr) €  2,30 
Jus d'orange/appelsap (1 ltr) €  1,80 
Spa rood/ spa blauw (1,5 ltr) €  1,50 
 



 

 

Extra's 
 
En hoe heerlijk is het dat u niets meer hoeft te  
doen als u aankomt.  
Onze extra's maken uw verblijf nog fijner 
 
Opgemaakte bedden € 4,75 
Handdoekenpakket  

 1 badlaken, 1 handdoek 

€ 3,25 

Keukendoekenpakket  

 4 theedoeken, 2 keukendoeken en 2 
vaatdoeken 

€ 5,50 

 

 
Boodschappen laten bezorgen? 
 
Spar Schreur:  

 Bel uw bestelling door of bestel 
gemakkelijk uw boodschappen 
online. De Spar bezorgt uw 
boodschappen in de 
accommodatie. 

Tel: 0541-551255,  
Website: www.delutte.spar.nl 
Mail:sparschreur@despar.info 

Bakkerij Wantia:  

 Bel of mail uw bestelling door en 
uw brood wordt 's ochtends bij 
uw accommodatie gebracht 

Tel: 0541-551396 
Mail: info@bakkerijwantia.nl 

 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Henri & Margret Benneker 
Hanhofweg 5 
7587 LK De Lutte 
T 0541 - 551280 
info@keampke.nl 
www.keampke.nl 
 
 


