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Riddershof
Leharstraat 110-114
5011 KD Tilburg
tel. (013) 455 11 18
fax (013) 455 48 90
www.riddershof.nl

Geachte Mevrouw, Meneer,
Eten en drinken tegen een zeer scherpe prijs in ‘n prachtige
ambiance. Kan dat? Jazeker! Riddershof biedt u deze
mogelijkheid. Riddershof is gelegen aan de rand van Tilburg,
vlakbij de Loonse en Drunense Duinen.
Riddershof beschikt over diverse sfeervolle zalen en biedt
plaats aan gezelschappen tot ± 250 personen. Een bezoek
aan Riddershof is dan ook zeer geschikt voor grote groepen,
mede doordat er vele toeristische trekpleisters in de omgeving
te vinden zijn. Denk daarbij aan: - de Efteling, - de Beekse
Bergen, - het vestingstadje Heusden, - Baarle Nassau, enz..
Ook zijn er tal van musea in de omtrek te vinden, zoals: Nederlands textielmuseum, - orgelmuseum, poppenmuseum, - schoenenmuseum, enz..
Daarom hebben wij van Riddershof een brochure
samengesteld voor bus- en touringcarbedrijven, zodat u een
idee krijgt van de mogelijkheden bij Riddershof.
Alle prijzen zijn per persoon en gelden alleen voor groepen
vanaf 30 personen.
Wilt u meer weten over Riddershof of wilt u reserveren, dan
horen wij het graag van u. Wij zijn de gehele week bereikbaar
van 10.00 uur tot 17.00 uur.
U kunt ons ook vinden op www.riddershof.nl, waar u een
rondleiding kunt krijgen door onze zalen.
Met vriendelijke groet,
Feesterij Riddershof
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Toeslagen
Zoals wij in het voorwoord al aangeven hebben, zijn wij
helaas genoodzaakt een toeslag te berekenen als de groep
kleiner is dan 30 personen. Dat betekent dat u te allen tijde
dient te betalen voor 30 personen, ook als u met bijvoorbeeld
25 gasten onze locatie bezoekt.

Koffie met gebak
2
2
2
2

kopjes
kopjes
kopjes
kopjes

koffie
koffie
koffie
koffie

met
met
met
met

appel/slagroomvlaai
slagroom/cake gebak
vruchtenvlaai
gesorteerd gebak
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€
€
€
€

4,95
5,85
6,40
6,95

Kindermenu’s
Ideaal voor schoolreisjes die na een bezoek aan de Efteling of de
Beekse Bergen een hapje willen eten.

Frites met frikadel, kroket of kaassoufflé
- mayonaise/curry/appelmoes
- onbeperkt ranja
Frites
-

€

5,95

met 2 snacks
€
keuze uit: frikadel, kroket of kaassoufflé
mayonaise/curry/appelmoes
onbeperkt ranja

6,95

Portie poffertjes (10 stuks)
- poedersuiker/stroop/roomboter
- onbeperkt ranja

€

6,50

Pannenkoek
- poedersuiker/stroop
- onbeperkt ranja

€

6,50

Frites
-

€

7,95

€
€
€
€
€
€

1,50
2,65
1,80
2,75
2,50
2,50

met kipfilet
mayonaise/curry/appelmoes
salade
onbeperkt ranja

Uitbreidingsmogelijkheden kindermenu’s:
• Blikje frisdrank in plaats van ranja
• Tomatensoep vooraf
• Waterijsje of Cornetto
• Kleine sorbet
• Snoepzak
• Suikerspin of Popcorn
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Koffietafels
Koffietafel 1
€
9,95
• Broodsoorten: - witte puntbroodjes, - boerenbruin,
- krentenbrood, - suikerbrood
• 4 soorten vleeswaren
• Kaas
• Roomboter
• Zoetwaren
• Koffie, thee en melk
Koffietafel 2
€ 11,95
• Soep
• Broodsoorten: - witte puntbroodjes, - boerenbruin,
- krentenbrood, - suikerbrood, - bolussen
• 4 soorten vleeswaren
• Kaas
• Roomboter
• Zoetwaren
• Koffie, thee en melk
Koffietafel 3 (Brabantse koffietafel)
€ 14,95
• Soep
• Warm vlees
• Broodsoorten: - witte puntbroodjes, - boerenbruin,
- krentenbrood, - suikerbrood, - koffiebroodjes
• Vleeswaren: - rauwe ham, - gekookte achterham,
- rosbief, - fricandeau , - gekookt spek, - zult
• Kaas
• Roomboter
• Zoetwaren
• Koffie, thee en melk
Op verzoek schenken wij vooraf een glaasje
brandewijn met kandij
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€

2,10

Koffietafel 4 (Luxe koffietafel)
€ 17,50
• Warm vlees
• Broodsoorten: - witte puntbroodjes, - bruine
• broodjes, - maanzaadbroodjes, - tijgerbroodjes,
- harde broodjes, - puddingbroodjes, - bolussen,
- suikerbrood, - koffiebroodjes
• Vleeswaren: - rosbief, - Ardennerham, - fricandeau,
- gekookte achterham
• Oude en jonge kaas
• Roomboter
• Zoetwaren
• Diverse soorten fruit
• Koffie, thee, melk en karnemelk

Uitbreidingsmogelijkheden koffietafels:
• Gekookt ei
• Scrumbbled eggs
• Kroket
• Worstenbroodje
• Soep
• Pasteitje
• Warm varkensgebraad
•

Keuze uit 2 soorten soep (supplement)
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€
€
€
€
€
€
€

0,95
1,20
1,55
1,75
2,65
3,75
3,95

€

1,00

Diners
Diner 1
• Soep
• Schnitzel met stroganoffsaus
- frites en gekookte aardappelen
• IJscoupe

€

15,95

Diner 2
• Soep
• Kipfilet met kerriesaus
- frites en gekookte aardappelen
• IJscoupe

€

15,95

Diner 3
• Soep
• Varkensfilet met champignonroomsaus
- frites en gekookte aardappelen
• IJscoupe

€

15,95

Diner 4
€ 17,20
• Soep
• Varkenshaasmedaillons met champignonroomsaus
- frites en pommes parisiennes
• IJscoupe
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Diner 5 (Keuzemenu)
€
• Soep (2 soorten)
• Schnitzel met stroganoffsaus
Of
Gebakken pangasiusfilet met ravigotesaus
- frites en pommes parisiennes
• Sorbet

17,95

Alle diners worden geserveerd met twee soorten groente, een
frisse salade en mayonaise.

Ook bieden wij de mogelijkheid om vegetarisch te dineren.
Als dit tijdig gemeld wordt, stellen wij hiervoor een menu
samen.

Uitbreidingsmogelijkheden:
• Keuze uit 2 soorten soep (supplement)
• Creatie van ham en meloen (i.p.v.soep)
• Extra aardappelgarnituur
• Extra groente
• Appelmoes
•
•
•

Consumptie (bier, wijn en fris)
Koffie/thee
Koffie/thee met bonbons

€
€
€
€
€

1,00
2,95
1,10
1,10
0,75

€
€
€

2,30
2,10
2,60

Consumptieverplichting
Onze gasten zijn verplicht tijdens een diner een consumptie af
te nemen. De dinerprijzen zijn exclusief consumpties.
Wij serveren geen kraanwater aan onze gasten, tenzij deze
bedoeld is voor het innemen van medicijnen. Door de
drankomzet kunnen wij onze diners tegen een zeer
schappelijke prijs aanbieden.
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Bingoarrangementen
Bingoarrangement 1:
(verkrijgbaar vanaf oktober t/m maart)

Onbeperkt snert met roggebrood en spek
2 rondes bingo
3 rondes bingo

€
€
€

10,75
3,00
4,00

€
€
€

17,50
3,00
4,00

€

13,75

€
€

3,00
4,00

Bingoarrangement 2:
(verkrijgbaar vanaf oktober t/m maart)

Winterarrangement (zie pagina 11)
2 rondes bingo
3 rondes bingo

Bingoarrangement 3:
Onbeperkt kipkluiven
met friet, salade en appelmoes
2 rondes bingo
3 rondes bingo
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Winterarrangement

€

17,50

(verkrijgbaar vanaf oktober t/m maart)

Een overheerlijke wintermaaltijd gepresenteerd in buffetvorm,
bestaande uit:
Hoofdgerecht:
• 3 soorten stamppot:
- Boerenkoolstamp
- Zuurkoolstamp
- Hutspot
• 3 soorten vlees:
- Sparerib
- Verse worst
- Rookworst
• Vleesjus
• Mosterd
Dessert:
IJscoupe
(vanille-ijs met aardbeiensaus, slagroom en een wafel)
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Boerenbuffet

€

19,95

Het boerenbuffet is speciaal samengesteld uit eersteklas
ingrediënten en wordt geput uit een jarenlange ervaring op het
gebied van warm en koud culinair genieten; uiteraard met de
grootste zorg bereid en gepresenteerd naar uw gasten toe.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Huzarensalade, die in eigen huis gemaakt wordt
volgens grootmoeders receptuur
Roompaté en boerenardennerpaté met Cumberlandsaus
Ham met asperges
Ham/preisalade
Krabsalade en tonijnsalade
Noorse garnalen
Haring met uitjes
Makreelfilet met Provençaalse kruiden
Gemarineerde fricandeau en rosbief
Rauwkostsalade van het seizoen
Gevulde eieren
Gevulde tomaatjes
Diverse sauzen
Stokbrood en plukbrood
Kruidenboter

•
•
•

Warme fricandeau in jachtsaus
Kip in satésaus
Risottorijst

•

Eventueel uit te breiden met:
- Canadese beenham met honingtijmsaus
- Gerookte zalm en gerookte paling
- Mexicaanse rundergoulash
- Ragout van kalfsvlees
- Hele gepocheerde verse zalm
- Aardappelgratin met spekjes en kaas
- Diverse gemarineerde olijven
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€
€
€
€
€
€
€

5,25
4,00
3,25
3,25
3,10
2,20
1,40

Pagebuffet

€

19,95

Dit buffet bestaat uit de volgende gerechten:

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Hors d’oeuvre; dit is een schotel bestaande uit een
huisgemaakte huzarensalade omringd door salades,
diverse soorten vis en verfijnde groenten
Een feestelijke variatie van verschillende kipgarnituren
Tomaten gevuld met een heerlijke garnalensalade
Eieren gevuld met een romige eiercrème
Komkommerpartjes met zalmmousse
Diverse heerlijke vleesspecialiteiten zoals: rosbief,
fricandeau, paté, Ardennerham en meloen
Een schotel met halve haringen gegarneerd op een
frisse salade met fijngesnipperde uitjes en
tomatenparten
Tranches makreelfilet met fiësta kruiden
Een hele gepocheerde zalm, verassend lekker en een
pronkstuk op uw buffet
Een heerlijke verfijnde groentesalade afgestemd op het
seizoen
Een kaasplateau bestaande uit diverse Nederlandse en
Franse kaassoorten
Salade van vers fruit afgestemd op het seizoen
Dit alles in combinatie met twee heerlijke sauzen en
stokbrood

Uit te breiden met warme ham, saus en risotto €
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6,75

Exclusief Ridderbuffet

€

34,95

Zonder meer een paradepaardje van ons bedrijf. Het is een
gecombineerd warm en koud buffet; harmonisch op elkaar
afgestemd. Een perfecte keuze.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hors d’oeuvre bestaande uit een huisgemaakte
huzarensalade omringd door diverse salades
Tomaten gevuld met een garnalensalade
Een schaal met halve haringen gegarneerd op een frisse
salade met uitjes en partjes tomaat
Een hele gepocheerde zalm
Terrine van diverse vissoorten
Een variatie met huisgerookte zalm
Komkommer gevuld met zalmmousse
Gepocheerde scampi met een fijne tuinkruidensaus
Een variatie van diverse kipspecialiteiten
Eendenmousse
Ardennerham en Parmaham met meloenpunten
Combinatie van carpaccio en fricandeau
Salade van vers fruit
Kaasplateau
Dit alles in combinatie met 2 heerlijke koude sauzen,
stokbrood en toast

Het warme gedeelte van dit buffet bestaat uit:
• Achterham: deze wordt eerst gepekeld, gerookt en
gekookt en daarna gekruid met verse tuinkruiden en in
de oven afgebakken. Geserveerd met champignonsaus.
• Gegratineerde aardappelen
• Een ratatouille van verse groenten
• Kalkoen à la Maison
• Warme entrecote
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Stokersmenu
Een diner voor de echte Bourgondiër

Stokersmenu Kruistocht (3 gangen)
€
- Boeren marktsoep
- Stevige dish van luxe soorten vlees en vis
- Grand dessert

27,50

Stokersmenu ’t Avondmaal (3 gangen)
€
- Vorstelijke voorgerechten
- Stevige dish van luxe soorten vlees en vis
- Grand dessert

32,10

Stokersmenu ’t Tournament (4 gangen)
€
- Vorstelijke voorgerechten
- Boeren marktsoep
- Stevige dish van luxe soorten vlees en vis
- Grand dessert

37,50

Als in de Middeleeuwen de burgers, boeren en buitenlui gezellig naar
“Riddershof” kwamen om te genieten van “’t Stokertje”, dan mocht
daar een vorstelijk diner niet bij ontbreken. Helaas hadden de
burgers in die tijd niet de keuze uit een zeer uitgebreide menukaart,
maar ze moesten eten wat de pot schafte. Dit uitgebreide diner
werd in de volksmond ook wel “’t Stokersmenu” genoemd. Een
menu dat bestond uit meerdere gangen met voor ieder wat wils. Een
diversiteit van voorgerechten allemaal op 1 plateau gepresenteerd.
Er kwam er een heerlijke soep op tafel die zeer goed tot z’n recht
kwam tijdens de gure wintermaanden. Na uitbundig gezang en
gedans kon men genieten van een Middeleeuwse dish met zowel
vlees- als visgerechten, begeleid door groente en
aardappelgarnituren. Er moest immers goed gegeten worden na een
dag van zware arbeid. Voor de zoetekauwen onder de burgers werd
het diner afgesloten met een grand dessert. Na dit diner werd er
uiteraard voor de liefhebbers nog een kopje koffie geschonken en “’t
Stokertje” vloeide nog rijkelijk. Ook u kunt ervaren wat de burgers
in de Middeleeuwen in “Riddershof” beleefden.
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Brabantse middag
Een middagvullend programma in stijl, gedurende 2½ uur, met een
Bourgondisch diner en Brabantse gezelligheid.
Omlijst met een gezellig stukje live muziek.

Rijkelijk gevulde Brabantse groentesoep
(wordt geserveerd met de pot op tafel)
***
Brabantse schotel
(Bourgondisch gepresenteerd op schaal)
Bestaande uit:
- Kipkluifjes
- Gemarineerde spek
- Mini hamburgers
- Krokant gebakken balkenbrij
- Bloedworst
- Gehaktballetjes
- Kipreepjes
- Gekookte aardappelen
- Krieltjes
- 2 soorten groente
(begeleid door een krachtige jus, salade en appelmoes)
***
Koffie geserveerd met een warme Brabantse Broeder

Prijs per persoon

€
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24,95

Routebeschrijving Riddershof
* Vanuit Breda:
Richting ‘s-Hertogenbosch aanhouden. Afrit 3 (Tilburg-Noord /
Industriegebied 0-5000), de weg afrijden tot aan 2e stoplicht,
bij stoplicht linksaf, bij volgende stoplicht rechtsaf. Doorrijden
tot aan afslag De Schans, hier linksaf. Voorbij de Mariakerk
1e straat rechts, hier parkeren.
Na 75 meter aan de rechterzijde RIDDERSHOF.
* Vanuit Eindhoven:
Afslag Tilburg-Noord - ‘s-Hertogenbosch. Rechts blijven rijden.
Doorrijden tot aan afrit 3 (Tilburg-Noord / Industriegebied
0-5000), de weg afrijden tot aan 2e stoplicht, bij stoplicht
linksaf, bij volgende stoplicht rechtsaf. Doorrijden tot aan
afslag De Schans, hier linksaf. Voorbij de Mariakerk 1e straat
rechts, hier parkeren.
Na 75 meter aan de rechterzijde RIDDERSHOF.
* Vanuit 's Hertogenbosch:
Afrit 3 (Tilburg-Noord / Industriegebied 0-5000), de weg
afrijden tot aan 2e stoplicht, bij stoplicht linksaf, bij volgende
stoplicht rechtsaf. Doorrijden tot aan afslag De Schans, hier
linksaf. Voorbij de Mariakerk 1e straat rechts, hier parkeren.
Na 75 meter aan de rechterzijde RIDDERSHOF.
* Vanuit Waalwijk:
Richting Tilburg, afslag Tilburg-Noord. Einde afrit linksaf, bij
1e stoplicht rechtsaf, 1e stoplicht links (Vlashoflaan).
Bij 2e stoplicht rechts (Offenbachstraat), 3e weg links
(Leharstraat). Na 50 meter aan de linkerzijde RIDDERSHOF.
* Vanuit Tilburg:
Rotonde (Hasselt-) richting Waalwijk. 1e stoplicht rechts
(Heikantlaan), 4e stoplicht links (Brücknerlaan). Einde weg
rechts, bij vluchtheuvel meteen links (Offenbachstraat),
3e weg rechts. Na 50 meter aan de linkerzijde RIDDERSHOF.
Bij aankomst RIDDERSHOF na 75 meter links parkeren bij de kerk.

FEESTERIJ RIDDERSHOF
Leharstraat 110, 5011 KD Tilburg
tel. (013) 455 11 18, fax (013) 455 48 90

Leveringsvoorwaarden
Algemene voorwaarden en condities
- Partycentrum Riddershof staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Tilburg
onder nummer 18011926.
- Wanneer Riddershof u een offerte aanbiedt en u akkoord gaat, dient u een kopie
van de bevestiging te ondertekenen en te retourneren.
- Er dient ten allen tijde een getekende bevestiging te zijn ontvangen van Riddershof;
als dit niet het geval is wordt de offerte als niet geldig beschouwd.
- Bij een bevestiging per e-mail wordt er verwezen naar de leveringsvoorwaarden in de folder.
- Op de bevestiging dient ten allen tijde het geoffreerde bedrag te staan vermeld.
- Het door u aangegeven aantal personen kan tot maximaal 48 uur voor aanvang van
de festiviteit worden gewijzigd, met een maximale afwijking van 20%. Het aantal
personen dat op dat moment doorgegeven is wordt in rekening gebracht, mits dat het
aantal personen toeneemt.
- Bij een grotere afwijking dan 20% van het aantal opgegeven personen, kan
Riddershof kosten in rekening brengen. Dit zijn kosten die voortkomen uit
voorzieningen van inrichting en annuleringskosten van derden.
Betalingscondities
- Riddershof prefereert pin- of contant betalingen boven het betalen op rekening.
- Als een factuur op rekening wordt voldaan, dient het factuurbedrag binnen
14 dagen na factuurdatum te zijn overgemaakt op rekeningnummer
NL61 RABO 0116 2458 91 (BIC: RABONL2U).
- Na het verstrijken van bovengenoemde betalingstermijn zal u een herinnering
ontvangen. Na het overschrijden van de betalingstermijn van de 1e herinnering, zal
het bedrag verhoogd worden met 1% per maand, berekend over het uitstaande
bedrag.
- Riddershof is gerechtigd een aanbetaling van maximaal 50% te vragen over het
geoffreerde bedrag.
- Bij rekeningen onder de € 50,00 wordt € 3,00 administratiekosten in rekening
gebracht.
Annuleringscondities
Gezien de voorbereidingskosten zien wij ons genoodzaakt om bij eventuele
annuleringen, anders dan voortkomend uit overmacht, de volgende normen
hanteren:
- Ten allen tijde wordt er 30% van het geoffreerde in rekening gebracht bij een
annulering.
- Annulering binnen 1 week voor aanvang van de festiviteit: betaling 50% van het
geoffreerde bedrag, verhoogd met het bedrag van de kosten die voortkomen uit
voorzieningen van inrichting en annuleringskosten van derden.
Prijsvermelding
- Alle prijzen vermeld in de brochures en in de offertes zijn inclusief BTW.
- Partycentrum Riddershof behoudt het recht op prijzen en productsamenstellingen te
wijzigen.
- Alle offertes, zowel schriftelijk als mondeling, zijn vrijblijvend.
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