
De Uitwijk
Voor al uw feesten en bijeenkomsten



U heeft wat te vieren?
De Uitwijk is een sfeervolle locatie buiten de hectiek van alledag en uitermate geschikt voor feesten 
en partijen. De historische omgeving maakt een toch al memorabele bijeenkomst tot een bijzondere 
ervaring. In drie verschillende, authentieke, historische gebouwen zorgen wij ervoor dat uw feesten en 
bijeenkomsten perfect verlopen.

U kunt bij De Uitwijk terecht voor allerlei soorten gelegenheden. We beschikken hiervoor over diverse 
ruimtes, zoals de ruime Orangerie, het autentieke Koetshuys, maar ook het Wagenhuys is geschikt voor 
uw gelegenheid. We bieden hierbij tevens diverse buffetten aan: Koud & warm, Grill Buffet (binnengrill), 
Tapas of een High tea.  Verderop in deze brochure vindt u een indicatie van de 
diverse buffetten.
Na een kort gesprek kunnen we U uiteraard een passend voorstel doen.

Ook workshops zijn mogelijk bij De 
Uitwijk. Zoals bijvoorbeeld ambachtelijk 
brood of pizza bakken in ons Bakhuys in 
een authentieke houtgestookte leemoven.

Bruiloft / huwelijksfeest
De intieme historische sfeer van het 17e-eeuwse “Koetshuys” vormt het romantische decor van uw bruiloft 
of huwelijksfeest op de mooiste dag van uw leven. Een receptie in de Orangerie met het aanliggende terras 
brengt uw gasten in een extra feestelijke stemming. De ruimte en de prachtige tuinen versterken de unieke, 
intieme sfeer van deze dag, die u zich uw hele leven zult herinneren. Om uw bruiloft of huwelijksfeest tot 
een succes te maken, is niets ons teveel.

Familiefeest
Zilveren of gouden bruiloft vragen gewoon om een 
speciale invulling van zo’n familiefeest. Ook heeft de 
historische ambiance van De Uitwijk bijgedragen aan 
heel wat succesvolle familiereünies. Wij verzorgen 
uw familiefeest van begin tot eind, zodat niemand 
iets te kort komt en u alle aandacht aan elkaar kunt 
besteden. Combineer een familiefeest eens met een 
spelletje jeu de boules of minigolf.  Voor de kids is er 
een kinderboerderij, een geheel vernieuwde speeltuin 
met airtrampoline, tokkelbaan, vogelnestschommel, 
klauterparcours etc. Of huur bij ons een aantal kano’s 
voor een tochtje op de Steenbergse Vliet.



Diner op maat
Velen weten De Uitwijk te vinden om de meer dan 120 heerlijke, ambachtelijke pannenkoeken. Maar op 
onze menukaart vindt u ook een ruime keuze grillgerechten met een mooie sortering voor- en nagerechten. 
Bent u voor een gezelschap van 20 personen of meer op zoek naar een opvallende, gezellige locatie kom dan 
eens praten over de overige mogelijkheden. Dan kunnen wij u een menuvoorstel doen met al uw wensen 
daarin verwerkt.

Bedrijfsfeest
Behalve voor trouwerijen en familiefeesten is De Uitwijk 
ook een uitstekend bereikbare en gezellige plek voor 
een bedrijfsfeest waar nog lang over gesproken zal 
worden. Met de faciliteiten van De Uitwijk kunt u uw 
bedrijfsfeest prima combineren met teambuilding-
activiteiten.

Vergaderen in het Wagenhuys
Hoewel landelijk gelegen, is De Uitwijk zeer goed bereikbaar vanuit alle richtingen. Vanuit Rotterdam, 
Antwerpen, Breda en Bergen op Zoom zit u binnen drie kwartier op ons terras. Voeg daar volop gratis 
parkeergelegenheid, een rustige omgeving en prima voorzieningen aan toe en u hebt een inspirerende 
vergaderlocatie gevonden. Het onlangs gerestaureerde “Wagenhuys” heeft een bijzondere, authentieke 
sfeer, afgezonderd van ons restaurant, dus zijn rust en privacy gegarandeerd.
Naast het “Wagenhuys” is ook de Orangerie beschikbaar om te vergaderen. 
Uiteraard zijn er een flip-over, netwerkaansluitingen, 
een beamer en  audiovoorzieningen aanwezig.
U wilt enkele dagen met een beperkt team bij elkaar 
komen? Wij kunnen ook uw bijzondere overnachting 
regelen. Een chalet, een drijvend hutje op het water, 
enz. Graag bespreken wij met u 
de mogelijkheden voor een stukje 
maatwerk.



Koud & Warm buffet
Gevulde eieren

*Gravad Lax met mosterd-dillesaus
*

Visterrine
*

Zalm wraps
*Gerookte forel, gerookte zalm
*

Cocktailgarnalen
*

Serranoham met meloen
*

Paté
*Blanquette van kip in witte wijnsaus
*

Kipsateblokjes
*Italiaans gekruide gehaktballetjes
*

Aardappelkroketjes
*

Huzarensalade
*

Diverse broodsoorten

* minimaal 25 personen, excl dranken.



Koud & Warm buffetLuxeGevulde eieren
*

Gravad Lax met mosterd-dillesaus
*

Zalmwraps
*

Gerookte paling, gerookte zalm
*

Tomaatjes met Stellendamse en Noorse garnalen

*
Serranoham met meloen

*
Hamrolletjes

*
Quiche van Broccoli met Danish Blue

*
Quiche met spek en ui

*
Blanquette van kip in witte wijnsaus

*
Kipsateblokjes

*
Italiaans gekruide gehaktballetjes

*
Runderhaas à la stroganoff

*
Aardappelkroketjes

*
Paté

*
Rettichsalade

*
Huzarensalade

*
Diverse broodsoorten

*
Franse kazen

Chaumes, -Brie/Camembert,-Roquefort

* minimaal 25 personen, excl dranken.



Alle buffetten kunnen 
voor u op maat 

worden gemaakt!



Grill Buffet Gourmet
Shaslicks

*
Kipsate met satesaus

*
Biefstukjes

*
Gemarineerde koteletjes

*
Speklapjes

*
Drumsticks

*
Grillworstjes

*
Hamburgers

Vistrio in folie:
Zalm, witvis en tonijn

op een bedje van verse tuinkruiden
*

Gemarineerde Gamba’s 
met knoflookmayonaise

*
Lamskoteltjes

*
Mexicaanse vleesspiesjes

van runder en varkenshaas
*

Kalkoen Tandoori

mét

Saladebuffet
*

Frites
*

Stokbrood
*

Diverse sauzen

mét
Saladebuffet

*
Frites

*
Stokbrood

*
Diverse sauzen

LuxeGrill Buffet Gourmet

* minimaal 25 personen, excl dranken.



Tapas Buffet
Gegrilde paprika in knoflookolie

*Koude asperges met knoflookmayonaise
*

Tomaatjes met geitenkaas
*

Seranoham met meloen
*Gemarineerde ansjovis naturel
*Gekookte gepelde garnalen met knoflooksaus
*Champignons gevuld met geitenkaas
*

Banderilla:
Gerookte tonijn & Spaanse kaasMosselen in het zuur

ChorizoworstBalletjes gehakt & tomatensaus
*Aardappeltjes met thijm en rozemarijn uit de oven*

Calamares
Gebakken spieringVerse ansjovis naar gelang het seizoenGarnalenkroketten

Gebakken mosselen
*

Chorizo met tuinbonen en room

* minimaal 25 personen, excl dranken.



Kaas
Valdeon

*
Tetilla

*
Mahon

Olijven
Kalamata

*
Paté de poivron

*
Aux anchois

*
A l’ail

*
Crespo groene olijven

Geserveerd 
met 

diverse luxe 
broodsoorten





High Tea
Sandwiches met gerookte zalm

*
Sandwiches met Roomkaas

*
Sandwiches met Tuinkers en ei

*
Sandwiches met Komkommer en rauwe ham

*
Scones met Jam en clotted cream

*
Muffins

*
Brownies

*
Hartige soesjes

*
Hartige taart/ Quiche; met Broccoli en Danish blue

*
Hartige taart met uitgebakken spekjes en ui

*
Petits fours / vruchtengebak

*
Eventueel Cheesecake

*
Gevulde tomaatjes

* minimaal 25 personen, excl dranken.



De Uitwijk
Dorpsweg 136

4655 AH De Heen

0167 - 560000

info@de-uitwijk.nl

www.pannenkoekenboerderijdeuitwijk.nl


