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Vergaderen bij LLanfarian Heteren 
(Al onze prijzen zijn excl. btw) 

Huur vergaderruimtes (per dagdeel, dagdeel is 4 uur) 

De Stal 
(geschikt voor ontvangst, vergadering, training en vele andere denkbare bijeenkomsten) 

Theateropstelling tot ongeveer 40-45 personen 

U-vorm tot 20 personen 

Blok-vorm tot 24 personen                           € 125,00 

Lange tafel overleg tot 32 personen  

De Bovenkamer 

Vaste tafel tot maximaal 10 personen                                                   € 60,00 
 

 

 

 

 

Vergaderarrangement per dagdeel (prijzen zijn per persoon, dagdeel is 4 uur) 

Koffie, thee, citroenwater, koekjes en pepermunt/drop    

schrijfblokken en pennen en wifi                          € 7,95  

 

Als extra bij te boeken  

DROOMappeltaart*                                    € 3,50 
Koek (als gevulde koek, roze koek etc.)                                  € 1,60 
 

*Deze overheerlijke appeltaart zit barstensvol frisse, blozende Betuwsche appels en andere heerlijke streekingrediënten. Wat deze 
appeltaart een echte DROOM-taart maakt, is dat deze wordt bereid en gebakken door bijzondere bakkers. Bakkers met een afstand tot de 
arbeidsmarkt maar met nauwe betrokkenheid bij hun product. En dat proef je!     
  

 

Per dagdeel 

Beamer met scherm                     € 25,00 

Flipover met stiften                     € 10,00 

Geluidsinstallatie met maximaal 2 microfoons                  € 15,00 
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Lunchen bij LLanfarian Heteren (prijzen zijn per persoon) 

Lunch Basis                                                       € 13,25 

2 gemengde broodjes p.p. (o.a. kaas, brie, ham, kipfilet met smulsaus, filet americain, snijworst, 
gezond, kipkerrie, grillworst, rookvlees met ei, rosbief met pesto) 
1 bakkers krentenbol met roomboter  
1 stuk handfruit  
Koffie/thee en biologische melk en karnemelk 

 

Lunch LLanfarian                               € 18,25 

Huisgemaakte soep  
2 gemengde broodjes p.p. (o.a. kaas, brie, ham, kipfilet met smulsaus, filet americain, snijworst, 
gezond, kipkerrie, grillworst, rookvlees met ei, rosbief met pesto) 
1 bakkers krentenbol met roomboter  
1 zachte witte bol met een kroket 
1 stuk handfruit  
Koffie/thee en biologische melk en karnemelk 
 

 

Optioneel bij te boeken bij de lunch of als tussendoortje/bij de borrel         
   
Saucijzenbroodje                                    € 3,50 
Fakkelbrood (vegetarisch)         € 3,50 
Kaasbroodje  (vegetarisch)               € 3,50 
Wrap gevuld met roomkaas, cheddarkaas & bosui      € 3,50 
Broodje kroket met mosterd of mayonaise                    € 3,50 
 
Gezonde knabbel gepresenteerd op een houten plank       € 4,75 
Paprika, komkommer & wortelreepjes in een yoghurtdipje   
Cherrytomaatjes, radijsjes, blokjes kaas, olijven  
 
Bittergarnituur (3 hapjes per persoon)        € 1,95 
Nootjes en chips op tafel (per bakje, ongeveer 5 personen per bakje)    € 4,50 
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Borrelen  

Consumptiemunten (Bier, wijn, frisdrank)       € 2,50 
 
Dranken op basis van nacalculatie 
Koffie/thee           € 1,95 
Fris            € 2,25 
Bier            € 2,75 
Wijn            € 2,95 
 
 
Huiswijnen 

Wit 
Luis Felipe Edwards 
 
Rood 
Luis Felipe Edwards 
 

  

Extra Feestelijk: Skaap wijnen  

Wit, Skaap Sauvignon Blanc 2016       per fles €17,50 
Rood, Skaap Shiraz 2015        per fles €19,50 
Skaap Rosé          per fles €17,50 
 

 

 

 

 

Ook leuk om mee te geven als presentje! 



 
 
 

 
Llanfarian Border Collie Events   -   026- 4723623   -    planning@bordercollieevents.nl 

 

Blijft u dineren? (dinersuggesties, vanaf 12 personen, prijzen per persoon en excl. btw) 

Lekker zomers 
 

Barbecues   

 

BBQ Llanfarian                              € 19,95 

Een variatie van onderstaande vleessoorten, 5 stuks per persoon  
Malse biefstuk met een heerlijke marinade 
Gekruide lendefilet  
Kipsaté  
Voorgegaarde en huisgemaakte hamburger  
Gemarineerde speklap  
Gebraden drumstick  
BBQ worst of braadworst uit eigen slagerij 
Kip shaslick 
Variospies  
 
Salades en rauwkost  
Brabantse rundvleessalade  
Aardappelsalade verrijkt met appel, paprika, lente-ui, ei  
Frisse rauwkostsalade  
Vers fruitsalade  
 
Brood en smeersels  
Vers afgebakken wit en bruin stokbrood  
Huisgemaakte kruidenboter  
 
Sauzen  
Satésaus, knoflooksaus, cocktailsaus 

Vis toevoegen         € 2,95 per soort 
Scampispies 

Zalmspies 

  



 
 
 

 
Llanfarian Border Collie Events   -   026- 4723623   -    planning@bordercollieevents.nl 

 

BBQ Llanfarian de luxe                     € 24,95 

Een variatie van onderstaande luxe vleessoorten, 5 stuks per persoon  
Baconburger  
Malse entrecote 
Kipfiletspies met een milde marinade 
Varkenshaassaté 
Biefstukspies met een heerlijke pikante marinade 
Gemarineerde speklap  
Malse kipschnitzel met piri-piri marinade  
Raket, een grote gehaktspies omwikkeld met gerookte spek 
Kip shaslick 
Scampi spies 
 
Salades en rauwkost 
Brabantse rundvleessalade      
Aardappelsalade verrijkt met appel, paprika, lente-ui, ei  
Frisse rauwkostsalade  
Slamix verrijkt met komkommer, tomaat, ei en een zachte dressing 
Vers fruitsalade  
 
Brood met smeersels 
Vers afgebakken wit en bruin stokbrood  
Oerbrood  
Huisgemaakte kruidenboter  
Boerendip uit de Betuwe  
 
Sauzen 
Satésaus, knoflooksaus, cocktailsaus 
 
 
Inhuren kok bij barbecue , per uur              € 45,00 
Één kok per 25 personen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
Llanfarian Border Collie Events   -   026- 4723623   -    planning@bordercollieevents.nl 

 
Het hele jaar rond lekker 
 

Italiaans Buffet                     € 27,75 

Koud 
Vers afgebakken stokbrood  
Vloerbrood met pesto, mozzarella, parmaham, zongedroogde tomaat 
Diverse smeersels, tapenade, pesto & kruidenboter  
Tapasplank met diverse Italiaanse vleeswaren  
Tortellini di Roma pasta salade 
Caprese salade; mozzarella, tomaat, verse basilicum 
Carpaccioschotel met pesto, rucola, pijnboompitten & Parmezaanse kaas  
Bakje Parmezaanse kaas       
 
Warm 
Pasta carbonara 
Lasagne bolognese 
Gehaktballetjes in Siciliaanse tomatensaus 
 

 
 

Winterse maaltijden 

Stamppotten Buffet                    € 19,95 

Boerenkool met uitgebakken spekjes 
Zuurkool met uitgebakken spekjes 
Gehaktballetjes in jussaus 
Rookworst uit eigen slagerij 
Ambachtelijke gegrilde Zeeuwse spek 
 
Om het extra lekker te maken  
Zilveruitjes, augurk, mosterd, mayonaise, appelmoes 
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Extra activiteiten 
 

Op onze locatie is het ook mogelijk om uw workshop schapendrijven of hondenspiegelen of uw 
vergadering te combineren met andere activiteiten voor een (mid)dagvullend programma.  Denk aan 
een boerengolf, schutterstoernooi, natuurwandeling onder leiding van en inspirerende gids, 
schermen, solextour of suppagolf. 

 

Bovengenoemde is slechts een kleine greep uit de opties. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden, 
we denken graag met u mee!  
 
  
 


