
Bij Anton is de drink- en eetgelegenheid in Kaatsheuvel waar je samen kunt genieten! 
De naam Anton is een eerbetoon aan Anton Pieck, de eerste illustrator 

en vormgever van de Efteling. 

Van zakelijke lunches tot uitgebreid feesten, veel is er bij ons mogelijk. 
In deze brochure hebben we verschillende mogelijkheden voor u op een rij gezet. 

Heeft u andere ideeën of suggesties dan horen we dat graag. 
 Wij vertalen uw wensen in een passende offerte. 

Het team van Bij Anton staat voor u klaar om uw evenement bijzonder 
en onvergetelijk te maken.

Namens alle medewerkers,

Erik de Bie en Carlo Bergmans

Bijzondere mogelijkheden 

Bij Anton



Wat zullen we drinken ...

Entree

Om uw gasten te verwelkomen hebben we een aantal 
mogelijkheden voor u op een rijtje gezet.

• Ontvangst met een heerlijke Welkomstcocktail € 3,25 p.p.

• Ontvangst met onze huisgemaakte Cocktail Antonic € 5,25 p.p.

• Ontvangst met koffie, thee en Petit-Four € 5,75 p.p.

• Ontvangst met koffie, thee en vlaaienbuffet € 5,75 p.p.

• Ontvangst met koffie, thee en luxe gebak € 5,95 p.p.

Drank Arrangement 

Tapperij

In dit arrangement zitten alle 
bieren die we op dat moment 
op de tap hebben 
(zo’n 8 verschillende soorten), 
fris, wijn en binnenlands 
gedestilleerd.

€ 5,25 per persoon per uur

Drank Arrangement 

Esteminet

In dit drankarrangement zit ons 
complete drankassortiment. 
Uw gasten kunnen onbeperkt 
genieten van al onze speciaal 
biertjes, mixen, binnen- en 
buitenlands gedestilleerd, 
frisdrank en wijnen.

€ 6,75 per persoon per uur

We turven de 

drankjes

Samen met de gastvrouw 
en/of gastheer bepalen we het 
assortiment wat gedurende het 
feest wordt aangeboden. 
Alle drankjes worden genoteerd 
en volgens onze standaard 
prijslijst afgerekend. Groepen 
vanaf 40 personen kunnen we 
hiervoor een korting geven.



Hapt zo heerlijk weg

Hapjes Arrangement Serenade

€ 10,95 per persoon (uitgaande van 3 à 4 uur)

Standaard op tafel nootjes en zoutjes 

Warme snacks bestaan uit:
• Bitterballen

• Gemengde snacks

Luxe hapjes koud bestaan uit:
• Stokbroodje Filet Americain met kappertjes

• Crostini met tapenade van sud soleil, tomaatjes 
en gedroogde ham

• Pitt bakje gevuld met krabsalade
• Crostini met kruidenkaas en gerookte zalm

• Wrap met gerookte kipfilet en rucola
• Tompouce van korstdeeg gevuld met guacamole

Hapjes Arrangement Cabaret 

€ 13,95 per persoon (uitgaande van 3 à 4 uur)

Standaard op tafel nootjes en kaas/worstplankjes

Warm snacks bestaan uit:
• Bitterballen

• Gemengde snacks
• Bladerdeeg hapjes

Luxe hapjes koud bestaan uit:
• Glaasje gevuld met tartaar van gerookte zalm

• Spiesje van chorizo en olijven met gepofte paprika
• Crostini met gerookte kip en tapanini

• Pitt bakje gevuld met huisgemaakte salade “du chef”
• Lepel met roze van pesto-tomaat met pastrami

• Toast met forel en takje kervel

Tot slot een heerlijke puntzak friet



Hapjes Arrangement Variété 

€ 15,95 per persoon (uitgaande van 3 à 4 uur)

Standaard op tafel nootjes en 
kaas/worstplankjes

Warm snacks bestaan uit:
• Bitterballen

• Gemengde snacks
• Mini loempia’s

Luxe hapjes koud bestaan uit:
• Wrap met gerookte eend en gelei van sinaasappel

• Bruschetta met parmaham en brie
• Glaasje gevuld met mousse van gerookte forel met zalmkaviaar

• Spiesje van kip met pancetta en gegrilde ananas
• Crostini met een paté van cumberlandsaus

• Tompouce met een salade van rivierkreeftstaartjes en rode ui
• Cocktailsaté met satésaus

Tot slot een heerlijke puntzak friet



Brood enzo

Lunch Arrangement Reinders

€ 9,50 per persoon

Witte en bruine broodjes belegd met:
• Kaas met sla, komkommer en tomaat 

• Serranoham met sla, komkommer en tomaat
• Krentenbol met boter

• Melk en water
• Assortiment fruit

Lunch Arrangement vd Heiden

€ 13,95 per persoon

Witte en bruine broodjes belegd met:
• Kaas met sla, komkommer en tomaat 

• Serranoham met sla, komkommer en tomaat
• Krentenbol met boter

Assortiment van luxe zachte broodjes belegd met:
• Huisgemaakte eiersalade en bacon

• Huisgemaakte ham/prei salade
• Huisgemaakte kipkerrie salade

• Zoet broodje
• Yoghurtje en assortiment fruit

• Jus d’orange en melk



Lunch Arrangement Rietra

€ 17,95 per persoon

Witte en bruine broodjes belegd met:
• Kaas met sla, komkommer en tomaat 

• Serrano ham met sla, komkommer en tomaat
• Krentenbol met boter

Assortiment van luxe zachte broodjes belegd met:
• Huisgemaakte eiersalade en bacon

• Huisgemaakte ham/prei salade
• Huisgemaakte kipkerrie salade EN;

• Zoet broodje
Harde italiaanse bol/waldkorn belegd met:

• Kruidenroomkaas en gerookte zalm
• Carpaccio en truffelmayo
Sandwiches belegd met:

• Gerookte kip en pancetta
• Tonijnsalade EN;

• Griekse Yoghurt met rood fruit
• Assortiment fruit
• Jus d’orange/melk



Bijzonder Genieten

Buffet Arrangement Grimm

€ 16,50 per persoon

• Diverse broodsoorten met kruidenboter
• Huzarensalade

• Diverse rauwkosten
• Atjar Tjampoer, gebakken uitjes en seroendeng

• Kipsaté met satésaus
• Huisgemaakte nasi / bami

• Gehaktballetjes in ketjapsaus
• Roerei met groente

Buffet Arrangement Andersen

€ 19,50 per persoon

• Diverse broodsoorten met tapenades en kruidenboter
• Rundvleessalade met gevulde eieren en aspergerolletjes

• Huisgemaakte tonijnsalade
• Diverse rauwkosten

• Kip “piri-piri”
• Gehaktballetjes in ketjapsaus

• Warme beenham in zingarasaus
• Aardappels in roomsaus

Buffet Arrangement Rawling

€ 24,95 per persoon

• Diverse broodsoorten met verschillende smeersels
• Rundvleessalade

• Zalmsalade
• Graved Laxs

• Gerookte forel en makreel
• Varkensfilet met champignon roomsaus

• Gehaktballetjes in zoetzure saus
• Boeuf bourguignon

• Aardappels in roomsaus
• Oerfriet



Anton’s Proeverij

€ 28,50 per persoon

Goed gevulde tafel met heerlijke koude en warme gerechten. 
Een heerlijke mogelijkheid om samen te genieten van heerlijk eten 

en een goed gezelschap. Laat u verrassen door onze chef.

Dessert Buffet Anton’s Trots

€ 6,95 per persoon

• Diverse soorten ijs
• Diverse soorten bavarois

• Vers fruit
• Slagroom



Anton's Walking Diner

Keuze van 6 gerechtjes €28,50 p.p.
Keuze van 7 gerechtjes €31,50 p.p.
Keuze van 8 gerechtjes €34,50 p.p.

Een walking diner is een overheerlijk diner in een wel heel bijzondere vorm.
Een groot aantal verschillende culinaire hoogstandjes vormen samen één
compleet diner. Het voordeel van een walking diner is dat u en uw gasten

niet aangewezen zijn op één zitplaats, maar alle tijd hebben voor 
informele contacten.


