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GROEPSARRANGEMENTEN BIJ BOSPAVILJOEN DE WOUDSTEE 

Met keuze uit onderstaande arrangementen kunt u uw uitje zo maken zoals u het wilt. Ook heel 

goed te combineren met een excursie, activiteit van het Buitencentrum of het beklimmen van het 

Boomkroonpad! 

 

 

BASISARRANGEMENT € 12,50 per persoon (minimaal 8 personen) 

• Ontvangst met 2 kopjes koffie of thee (Fair Trade, biologisch) 

• Heerlijke woudvruchtentaart óf appelkruimelgebak met slagroom 

• Entree tot het Boomkroonpad 

• Heerlijk wandelen en/of klauteren in het Klauterbos 

 

LUNCH-ARRANGEMENT € 12,50 per persoon  (minimaal 8 personen) 

• Kop soep van de dag 

• Plak biologische Woudstee brood met boerenham of boeren kaas 

• Plak biologische Woudstee brood met biologische jam of pasta 

• Kop koffie of thee (Fair Trade, biologisch) 

• Glas melk (biologisch) 

 

KOFFIETAFEL ‘DE WOUDSTEE’ € 20,- per persoon            (minimaal 20 personen) 

 • Onbeperkt Fair Trade biologische koffie en thee  

• Onbeperkt biologische melk 

• Vooraf heerlijke soep van de dag 

• Diverse soorten brood o.a.: Drentse bol, vers gebakken Woudstee brood (biologisch)   

• Diverse luxe mini broodjes                        

• Diverse soorten ambachtelijke kaas 

• Biologische rundvleeskroket 

• Diverse vleeswaren o.a.:Rollade met kruidnagel, Drentse Schenke, Boeren gekookte ham 

• Fruitsalade 

• Lekker gekookt bio eitje 
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• Scharreleisalade 

• Diverse soorten zoetigheid 

• Bosbessenjam (biologisch) 

• Abrikozenjam (biologisch) 

• Echte honing 

• Echte boter  

  

BARBECUE BUFFET ‘DE WOUDSTEE’ vanaf €21,50 per persoon 

U krijgt bij ons op het terras de beschikking over een eigen barbecue waar u lekker met uw eigen 

groep kunt bakken en eten. Toch liever dat wij voor u bakken? Vraag dan naar de mogelijkheden.  

Diverse soorten duurzaam ambachtelijke vleessoorten o.a.                                                                                              

• Drents worstje                                                                                                                              

• Beefburger     

• Procureurlapje                                                                                 

• Saté spiesjes                                                                                                                                  

• Versgebakken brood met huisgemaakte kruidenboter                                                                

• Diverse soorten sausjes  

• Heerlijke ambachtelijke rundvleessalade 

 

* Indien er risico is tot natuurbrand door droogte kan er geen barbecue plaatsvinden. 

 

Grillplaatmenu vanaf € 25,- per persoon (minimaal 20 personen) 

Diverse soorten luxe vlees/vis 

scharreleisalade 

rauwkostsalade 

rundvleessalade 

stokbrood/kruidenboter 

diverse sausjes 

roerbakmix 

woudsteefriet 

Optioneel: toetje á € 3,50 

 

Pannenkoekbuffet vanaf € 13,75 per persoon (minimaal 15 personen) 

All you can eat!! 

Pannenkoek naturel 

Pannenkoek drents spek 

toppings; 

Ananas 
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Bio jam 

Kaas 

Stroop 

Poedersuiker 

Salades; 

Slamix/rauwkost 

Scharreleisalade 

Optioneel: toetje á € 3,50 

        

 

 

STAMPPOT BUFFET ‘DE WOUDSTEE’ €21,50 per persoon 

• Drents zuurkoolstamppot met gebakken droge worst 

• Stamppot Hutspot met Oma’s draadjesvlees 

• Stamppot Boerenkool 

• Echte slagersrookworst 

• Drents rolladelapje 

• Ouderwets gebraden grove verse worst 

• Gebraden Drents spek 

• Gerookt en gebakken spekblokjes 

• Amsterdamse uien, piccalilly etc 

 

Bovenstaand buffet is te reserveren vanaf 15 personen. Eventueel aan te vullen met Bartjes bruine 

bonen en spek voor €2,00 per persoon.  

Ook voor uw Oosters of Hollands Buffet zijn wij uw adres. Vraag naar de mogelijkheden bij 

Bospaviljoen de Woudstee 
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BORREL ARRANGEMENT ‘HEERLIJK GENIETEN’ € 15,75 per persoon 

• 1 uur onbeperkt borrelen (Incl. onze biologische wijn en bier. Excl. buitenlands 

gedestilleerde dranken) 

• Bittergarnituur met diverse soorten Drentse specialiteiten o.a. Droge worst, Schenke en 

Boerenleverworst. 

• Nootjes 

 

FAMILIEFEEST € 15,75 per persoon  

Samen met uw familie op een bijzondere plek iets te vieren? De (klein)kinderen kunnen heerlijk 

spelen in het kabouterbos.  Inbegrepen in dit arrangement: 

Ontvangst met koffie of thee (Fair Trade) 

• Heerlijke appelkruimelgebak of woudvruchtentaart met slagroom                             

• 3 drankjes naar keuze. Incl. (biologische) wijnen. Excl. buitenlands gedestilleerd. 

• Vers gebrande nootjes op tafel  

• Een koud hapje 

• Een warm hapje 

 

Ook heel goed te combineren met een leuke wandelroute,  een excursie van het buitencentrum of 

natuurlijk het beklimmen van het Boomkroonpad! 

 

Voor alle arrangementen geldt: 

Vooraf reserveren en vanaf 15 personen. 

Voor alle overige wensen kunt u contact opnemen met Bospaviljoen De Woudstee. 
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Contactgegevens 

Bospaviljoen De Woudstee 

Steenhopenweg 4, 9533 PN Drouwen 

Telefoon: (0592) 248726 

E-mail: info@dewoudstee.nl 

Tip: volg borden Boomkroonpad voor de goede locatie. 

 

Openingstijden: 

 1 apr t/m 3 nov: dagelijks van 10-17 uur 

 4 nov t/m 31 mrt: op za van 12-16 uur en zo van 10-16 uur  

 tijdens schoolvakanties (volgens adviesdata overheid): dagelijks van 10-16 uur 

 gesloten op 25 en 31 dec en 1 jan 

 Voor groepen buiten openingstijden is in overleg veel mogelijk. 
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