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Restaurant De Cantine verzorgt tijdens uw bijeenkomst in museum Nieuw 

Land graag de catering. U heeft de mogelijkheid om deze catering in het 

museum of bij café restaurant De Cantine te laten serveren.  

U kunt kiezen uit de volgende opties: 

 Vergaderarrangementen 

 Lunch tijdens vergadering 

 Lunch geserveerd in De Cantine 

 Borrelarrangementen 

 Diner 

 Buffetten 

 

 

 

 

Catering 
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Gelegen op een unieke locatie aan de kust biedt Nieuw Land de 

mogelijkheid aan, om in een sfeervolle omgeving symposia, congressen, 

vergaderingen te houden. 

Terwijl u in een prettige ambiance vergadert, dragen wij de zorg 

voor de innerlijke mens.  

Arrangementen vanaf minimaal 15 personen. 

Arrangement I :  9.00 – 13.00 uur  of  13.00-17.00 uur €  9,50 p.p. 

U wordt ontvangen met koffie, thee en koekjes. Tijdens het ochtend- en 

middagprogramma wordt u onbeperkt voorzien van koffie, thee en 

mineraalwaters, snoepbonbon en mintjes.  

Arrangement II:  09.00 – 17.00 uur  inclusief lunch       €  29,50 p.p. 

U wordt ontvangen met koffie, thee en koekjes. Tijdens het 

ochtendprogramma worden de deelnemers onbeperkt voorzien van koffie, 

thee en mineraalwaters, snoepbonbons en mintjes.  

De lunch zal geserveerd worden binnen of buiten (op ons terras) onze 

accommodatie en zal bestaan uit de Lely-lunch; soep, broodje ham of kaas, 

broodje kroket en is inclusief koffie/thee/melk. 

Tijdens het middagdeel van de vergadering wordt u voorzien van koffie, 

thee en mineraalwaters, snoepbonbon en mintjes. 

 

 

 

 

Vergaderarrangementen  
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Lely-lunch            €  12,50 

Kopje soep, witte bol ham, bruine bol kaas, broodje kroket, 

inclusief koffie, thee en een glas melk.  

 

12 Uurtje lunchbuffet           €  15,50 

Kopje soep, diverse broodsoorten zoals wit, bruin, meergranen 

brood, witte zachte bollen, krentenbrood, kaasbeleg, vleeswaren, 

kroket. Inclusief koffie, thee, melk en Jus d’orange. 

 

Lunch Catering 
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Lunch Royal             €  16,50 

2 luxe belegde broodjes met keuze uit wit en bruin Petit pain, 

meergranen, ruim belegd met gezond, brie, carpaccio, gerookte 

zalm en handfruit. Inclusief koffie, thee, melk en Jus d’orange.  

 

Extra te bestellen: 

Diverse soepen: groenten, tomaat, kippensoep €  3,00 

Saucijzenbroodje/ Kaasbroodje     €  2,25 

Schaaltje met gemengd vers fruit    €  2,50 

Yoghurt met muesli       €  2,00  

Flesje jus d’orange         €  2,25   
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Een goede bijeenkomst sluit u natuurlijk af met een gezellige borrel en 

lekkere hapjes. De Cantine heeft voor u alvast een aantal mogelijkheden 

samengesteld. Onze zit /statafels  bij de bar worden voor u gereserveerd. 

Bij mooi weer kunt u uiteraard ook gebruik maken van ons terras met 

uitzicht over het Markermeer. U heeft de mogelijkheid om een 

borrelgarnituur geheel naar wens samen te stellen. 

Borrelarrangement  30 minuten          €  7,50  

Onbeperkt frisdrank, bier, speciaal bier van de tap en wijn                           

Zoutjes en 2 warme hapjes  p.p. 

 

Borrelarrangement 60 minuten         €  9,75 

Onbeperkt frisdrank, bier, speciaal bier van de tap en wijn      

Zoutjes en 2 warme hapjes, 2 koude hapjes p.p.          

 

Ter uitbreiding van uw borrel 

 

Gezonde rauwkost snacks p.p.         €   2,50 

Kaas,worst, olijfjes p.p.           €   3,50 

Amsterdamse bitterballen per 15 stuks         € 11,25                                                 

Tapas hapjes : 3 hapjes p.p.           € 10,50 

Balletjes gehakt in pittige saus, gefrituurde garnaal,   

en een glaasje gevuld met geitenkaas.      

Borrelarrangementen 
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Wilt u uw bezoek aan Batavialand starten met een lekker kopje koffie of 

thee. Dan heeft De Cantine speciale tarieven voor groepen vanaf  20 

personen. Wij ontvangen u in de koffiecorner van het Nieuw Land. 

Uiteraard bent u ook welkom in ons restaurant. 

 

Koffie of thee met assortiment luxe koek        €  3,50 

Koffie of thee met appeltaart           €  5,00 

Koffie of thee met Flevoschelp           €  5,50 

Koffie of thee met petit four gebak           €  5,75 

 

Voor elk tweede kopje koffie of thee berekenen wij € 1,50  

 

 

 

 

Groepsarrangementen 
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In ons restaurant kunt u genieten van diverse menu’s of buffetten.  

In een sfeervolle ambiance kunt u genieten van een met zorg 

bereide drie gangen menu of een buffet. Hieronder vind u alvast 

een aantal mogelijkheden om met een groep vanaf 20 tot 150 

personen te dineren. Voor andere menusuggesties kunt u contact 

met ons opnemen, om de mogelijkheden te bespreken.            

Pioniersmaaltijd               €  19,50 

Kop soep van de dag                                                           

Wienerschnitzel                                                                             

Vanille ijs met slagroom 

Menu De Cantine              €  24,50 

Carpaccio van rund of Won ton met zalm                          

Varkenshaas champignonsaus of Kabeljauwfilet in witte wijn 

saus 

Wafel De Cantine  

                                                                                              

Menu du chef               €  29,50  

Wisselend 3 gangen keuze menu  ( vis, vlees, vegetarisch ) 

Markerwadden buffet              €  32,50 

vanaf 40 personen (zie omschrijving ) 

 

DINER  
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BUFFET MARKER WADDEN 

 

Koude gerechten:  

 

Huisgemaakte carpaccio  met tonijnmayonaise  

Zalmsalade gegarneerd met diverse vis   

Rundvleessalade gegarneerd met diverse vleeswaren  

Salade geitenkaas met walnoten en honing  

 

Warme gerechten: 

 

Zalm met pesto en roomsaus op een bedje van pasta 

Malse entrecote van het mes met pepersaus ( door onze kok 

gesneden aan het buffet) 

Kipsaté  

Balletjes gehakt in pittige saus  

 

Bijgerechten: 

 

Frites  

Aardappelkroketjes   

Groenten van het seizoen  

Gemengde groene salade met tomaat, komkommer en dressing  

Stokbrood & kruidenboter 

BUFFET   
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Het restaurant met de oudste geschiedenis van Flevoland. 

 Het restaurant stond oorspronkelijk op het voormalige 

Werkeiland, waar vanuit de inpoldering plaatsvond.  

In 2008 moest het plaats maken voor nieuwbouw. Het pand werd 

afgebroken en de originele spanten opgeslagen. Hans en Yvonne 

Bakker hadden de originele bouwtekening wel al die jaren 

bewaard. Toen zij erin slaagden om een nieuw onderkomen te 

bemachtigen naast het Nieuw Land, werd niet alleen het 

restaurant, maar ook de naamgeving De Cantine in ere hersteld. 

Veel voorwerpen uit deze beginjaren kunt u nog steeds 

terugvinden in het restaurant. Bij Café Restaurant De Cantine 

kunt u anno 2011 terecht voor overheerlijke vlees, vis en 

vegetarische gerechten.   

 

Wij heten u van harte welkom 

 

ONZE HISTORIE   
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 De genoemde tarieven voor catering zijn inclusief personele 

bediening en de benodigde cateringmaterialen 

 Alle genoemde prijzen zijn inclusief b.t.w. 

 Tijdens de gehele bijeenkomst is onze partymanager aanwezig die 

aanspreekbaar is voor al uw vragen 

 Onze koks kunnen ook koken voor mensen met speciale wensen of 

allergieën 

 De Cantine beschikt over een eigen parkeerterrein P- gratis 

 Wij zijn met het openbaar vervoer ook uitstekend te bereiken vanaf 

station Lelystad centrum lijn 3 

 

Wilt u meer informatie?  

Deze brochure geeft slechts een kleine indruk van de mogelijkheden 

van café restaurant De Cantine. Daarom kunt u ons altijd bellen met 

uw vragen. Natuurlijk bent u ook van harte welkom om zelf de zalen 

te komen bekijken, menu’s te bepalen of een offerte op maat aan te 

vragen. 

 

U kunt ons bellen om een afspraak te maken, dan bent u er zeker van 

dat wij alle tijd voor u hebben. De koffie is dan alvast van ons ! 

 

Café Restaurant De Cantine 

Oostvaardersdijk 111 

8242 PA Lelystad 
Telefoon: 0320 225975 

E-mail: decantine@nieuwlanderfgoed.nl 

 

INFORMATIE   
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