Meer informatie nodig of heeft u vragen ?
Neem dan contact met ons op.
Telefoon: +31 (0)521 360099

Of stuur een email naar info@giethoorn.com

Lunch
Dit serveren we vanaf 10 personen
Lunchgerechten worden tot 14.30 uur geserveerd.
Pannenkoeken lunch buffet
€ 11,75
Kleine pannenkoeken net zo veel als u wilt geserveerd met lekkere zoetwaren. Onder
andere: Stroop basterd- en poedersuiker maar ook chocoladevlokken, rozijnen en
kaneel. Met daarbij koffie, thee, melk en karnemelk
Boerenbroodbuffet
€ 13,50
Sneden boerenbrood ruim belegd met: brie, kaas, carpaccio, beenham,
Ardennerham etc. Met daarbij koffie, thee, melk en karnemelk
Boerenbroodbuffet de luxe
€ 15,50
Sneden boerenbrood luxe belegd met: zalm, tonijnsalade, brie, Old Amsterdam,
carpaccio, Ardennerham en beenham etc. Met daarbij koffie, thee, melk en karnemelk
Boerenbroodbuffet uitgebreid
€ 19,50
U begint met klein kopje soep (naar keuze).
Sneden boerenbrood luxe belegd met: zalm, tonijnsalade, brie, Old Amsterdam,
carpaccio, Ardennerham, beenham en rundvlees kroketten met mosterdmayo.
Met daarbij koffie, thee, melk en karnemelk

Extra alleen in combinatie van buffet:
Kroket van Dobbe

€ 1,75

Verse jus d’ Orange

€ 2,00

Keuze kop soep

€ 3,50
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1. Menu’s
Bij al onze menu’s krijgt u vooraf een plankje boerenbrood en smeerseltjes. Het hoofdgerecht
wordt geserveerd met aardappel- en groentegarnituur en salade.
Bert Haanstra menu
€ 22,50
Pasteitje
van verse Geytzwammen
*****
Zalm forel uit de oven
Op een bedje van verschillende groente
*****
Koffie of thee
na met oudhollandse snoepjes
Puntermenu
Romige mosterdsoep
geserveerd met soepstengel
*****
Overijsselse Roastpork
met champignonroomsaus
*****
Vanille ijs met arretjescake

€ 19,50

Giethoornmenu
€ 24,50
Carpaccio met oude kaas en pijnboompitten of
Gieterse vissalade op een bedje van slasoorten met mayo-dilledressing
Geserveerd met boerenbrood met huisgemaakte tapenade en kruidenboter
*****
Ossenhaaspuntjes met champignonroomsaus of
Zalmfilet uit de oven op verschillende groente
*****
Coupe vanille ijs
met verse vruchten slagroom
Seizoensmenu
€ 29,50
Dit is een wisselend 3 gangen menu met een voorgerecht, hoofdgerecht en een ijsje na.
Altijd met seizoensgebonden producten.
Chef’s menu (Laat u verrassen door de chef)
€ 39,50
Fanfare proeverij
van verschillende voorgerechten op een etagère
*****
Verrassingshoofdgerecht
chef zet verschillende gerechten op tafel waar u dan van kunt kiezen.
*****
Chef’s dessert
proeverij van diverse kleine nagerechten op een grote plank geserveerd
3

Telefoon 0521 36 0099 – www.giethoorn.com/de-fanfare/

2.

Buffetten

(Vanaf 25 personen)

Venetië buffet
€ 21,50
Op de tafels worden plankjes boerenoerbrood met verschillende smeerseltjes
neergezet
Voorgerechten:
Carpaccio
Italiaanse ham met meloen
Pasta salade met geroosterde groente
Tomaten komkommer salade
Hoofdgerechten:
Verse pasta met een rundvlees tomatensaus (bolognese)
Verse pasta met gebakken spekjes room en ei (carbonara)
Verse pasta met paprika ui room gerookte zalm
Weidebuffet
€ 25,50
Op de tafels worden plankjes boerenoerbrood met verschillende smeerseltjes neergezet
Voorgerechten:
Gerookte Ardennerham met frisse meloen
Vleessalade gegarneerd met verschillende hamsoorten
Carpaccio met oude kaas en pijnboompitten
Huisgemaakte roseval aardappel salade met spekjes en paprika
Italiaanse pastasalade met gebrande noten
Hoofdgerechten:
Varkenshaaspuntjes met champignonroomsaus
Gemarineerde kippendijen met stroganoffsaus
Komkommer tomaten salade
Gekruide rijst en frites
Winters buffet (wordt geserveerd in de wintermaanden)

€ 23,50

Voorgerechten:
Klein kopje snert met roggebrood en spek
Hoofdgerecht:
Stamppot van spruitjes
Stamppot van boerenkool
Stamppot van zuurkool
Stamppot van winterpeen en ui (hutspot)
Hierbij serveren we piccalilly augurk, uitgebakken spekjes, klein gesneden uitjes,
Amsterdamse uitjes, Zwolse mosterd
Draadjes vlees in eigen jus (sukade)
Gekruide procureur
Lekker hard gebakken spek met zwoerd
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Luxe Seizoensbuffet van de chef
€ 30,50
Dit fantastische buffet wordt gemaakt met seizoensgebonden producten.
Op de tafels worden plankjes boerenoerbrood met verschillende smeerseltjes neergezet
Voorgerechten:
Soep van de dag
Twee samengestelde salades met bijpassende garnering
Gerookte hamsoort met antipasti
Seizoenspaté
Carpaccio
Twee rauwkostsalades
Twee koude visgerechten
Hoofdgerechten:
Drie warme vlees/gevogelte gerechten
Één visgerecht
Twee verse groentes
Een rijst- of pastagerecht
Frites
Fanfare buffet
€ 35,00
Op de tafels worden plankjes boerenoerbrood met verschillende smeerseltjes neergezet
Voorgerechten:
Dik gesneden carpaccio op Aziatische wijze met Wasabi mayonaise
Gerookte Ardennerham met frisse meloen
Huisgemaakte vleessalade met lente-uitje, paprika en augurk
Bospaddenstoelen paté met een chutney van rode ui
Zeeuwse Creuses (oester) met een dressing van balsamico en fijn gesneden uitjes
Frisse couscous salade met gerookte Schotse zalm
Hoofdgerechten:
In zijn geheel gebraden Ribeye met rode wijnsaus op het buffet gesneden
Fries kruidvarken met een oesterzwammenroomsaus
Coq au vin, een mooi klassiek gerecht van kip gegaard in rode wijn en groenten
Tagliatelle met pittige gamba’s in roomsaus
Bijgerechten:
Roseval aardappeltjes uit de oven met rozemarijn en knoflook
Boeren frieten en rijst
Geroerbakte groenten
Salade van verschillende sla soorten met kruidendressing
Komkommer tomaten salade
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3. Barbecues

(vanaf 10 personen)

Tuba barbecue
€ 22,50
Mini hamburger van het vechtdal rund
Courgette in de lengte gesneden met olijolie en
kruiden
Stokjes kipsaté
Lekker gekruide bbq worst
Gemarineerde Roast pork
Pastasalade.
Salade van verschillende sla soorten met kruidendressing
Komkommer en tomaten salade
Knoflook-kruiden saus
Tomaten salsa
Satésaus
Frites
Boerenbrood en kruidenboter
Fanfare barbecue
€ 27,50
Mini hamburger van het Vechtdal rund
Gemarineerde Roast pork
Biefstukjes
Stokjes kipsaté
Zalm op cederhout
Groot stuk langzaam gegaarde pull pork
Pastasalade
Salade van verschillende sla soorten met kruidendressing
Komkommer en tomaten salade
Knoflook-kruiden saus
Tomaten salsa
Mango chutney
Guacamole dip
Frites
Boerenbrood en kruidenboter
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Big green egg barbecue
€ 35,00
Mini hamburger van het Vechtdal rund
Courgette in de lengte gesneden met olijolie en kruiden
Fries kruidvarken
Stokjes kipsaté
Grootstuk langzaam gegaarde pull pork
Lamsspiesjes met rozemarijn in olijfolie
Zalm op cederhout in Geytbier gedrenkt
Spies met malse biefstuk en gamba’s
Biefstuk met rozemarijn en knoflook
Aluminium bakje met aardappeltjes en knoflook, olijfolie en rozemarijn
Pastasalade
Salade van verschillende sla soorten met kruidendressing
Frisse couscous salade
Komkommer en tomaten salade
Knoflook-kruiden saus
Tomaten salsa
Mango chutney
Guacamole dip
Frites
Boerenbrood en kruidenboter
Eventueel bij te bestellen per stuk hele kreeft 200/250 gram voor op de bbq € 17,50
Dessert van de bbq
€ 6,50
Verschillende soorten verse vruchten met Amaretto en verschillende noten, pakken we
in en verwarmen we op de barbecue, geserveerd met vanille ijs en slagroom
Wilt u niet zelf barbecueën dan kunnen wij dit voor u doen meerprijs € 2,50 p.p.
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4.

Desserts

(Vanaf 15 personen)

IJsje van de chef
€ 4,50
Onze kok schept voor u een bolletje ijs in een hoorntje
Keuze uit drie smaken, met verschillende soorten dip en natuurlijk slagroom
Hapjes dessert buffet
€ 7,75
Kleine crème brûlée, citroen meringue, notentaartjes, ijstaarten van verschillende
smaken bolletjes ijs, arretjescake, fruitsalade, verschillende soorten dip en slagroom
Dessertbuffet Sibérienne
€ 7,00
Feestelijke vanille ijstaart, omkapseld met cake en gesuikerd eiwit, gegratineerd in de
oven, chocoladesaus, aardbeiensaus, advocaat, vers fruitsalade en warme kersen
Gieters Fanfare Dessert
€ 9,50
Crème brûlée, warme brownie waar de pure chocolade uitloopt, chocolade mouse,
mango schuim, en een taart van de chef, eclairs met slagroom en chocoladesaus,
ijstaarten van bolletjes ijs, warme appel potjes, fruitsalade, verschillende soorten dip,
crêpes Suzette met kersen geflambeerd aan tafel

8

Telefoon 0521 36 0099 – www.giethoorn.com/de-fanfare/

5. High tea / High wine
Let op! Dit is voldoende, maar geen volwaardige lunch of diner (Vanaf 10 personen)
Bij minder dan 10 personen is de meerprijs € 3,50 p.p.
Fanfare High Tea
€ 18,50
Diverse Engelse theemelanges en verse munt met honing uit de weerribben,
muffins, chocolade arretjescake, soepje, hartige sandwiches met vis en vleeswaren.
quiches, één met ham en zongedroogde tomaten
chocolade muffin, sortering van bonbons, oud Hollandse koekjes,
verse aardbeien, slagroom, chocolade caramel fudge, nougat, after eight
Fanfare High wine
€ 22,50
U krijgt een houtenwijnvat standaard met daarin 5 verschillende wijn .
En op een omgekeerde plank van een wijnvat komt lekker Boerenbrood met
verschillende smeerseltjes, kleine pasteitjes met ragout van geytzwammen,
gerookte zalm met truffelmayonaise, dik gesneden carpaccio,
scampi’s gebakken in knoflook met paprika en uienringen.
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6. Hapjes & drankjes
De verschillende manieren van drinken
Manier 1:
Manier 2:
Manier 3:

Alle drankjes die u drinkt noteren wij (nacalculatie)
U geeft uw gasten muntjes à € 2,70 p.m. hiervoor krijgt men fris, bier, wijn en
binnenlands gedistilleerd
Uitkoop; de eerste 2 uren € 15,50, daarna € 4,25 per uur voor een Hollands
drankenpakket (Buitenlands zijn de andere biersoorten, likeuren, whisky’s en rum
en dergelijke).

Hapjes tijdens uw feestavond:
Onbeperkt koffie en gebak
€ 7,25
Onbeperkt koffie & thee, verschillende thee soorten, verse munt en honing. Met kleine
stukjes appelgebak, arretjescake en Gieterse soes zodat men alles kan proeven
4 keer bittergarnituur
We komen 4x langs met warm, gemengd bittergarnituur

€ 3,75

5 keer bittergarnituur
We komen 5x langs met warm (van Dobbe) en koud bittergarnituur
en er staan nootjes op tafel

€ 5,25

5 keer luxe hapjes
€ 6,25
We komen 5x langs met o.a. toastje zalm, carpaccio rolletjes, bruschetta ham, Toastje
brie en paling mousse, kalfsbitterbal, kaassoufflé, gehaktballetjes en kipstukjes van van
Dobbe
Oesters
per stuk
Oester tafel hier staat de chef oesters open te maken
u kunt zelf aan geven hoeveel u er wilt hebben

€ 2,00

Broodje warm vlees
Van de bbq met keuze uit verschillende sausjes

€ 4,25

Mini broodje hamburger
Van het vechtdalrund met verschillende garnituren en sausen

€ 4,75
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7. Bruiloft arrangement
Love is in the air
€29,50
Hollands drankenpakket gedurende 4 uur
Ontvangst met onbeperkt koffie en thee met een Gieterse soes of appelgebak met
slagroom
Nootjes en zoutjes op tafel
Afwisselend 4 á 5 keer warm en koud bittergarnituur
Tot slot koffie met bonbons vanaf het buffet
Love is in Fanfare
€ 30,50
Hollands drankenpakket gedurende 4 uur
Ontvangst met prosecco of home-made ice tea
Koffiebuffet voor de liefhebbers met snoepjes
Afwisselend 4 á 5 keer warm en koud bittergarnituur
Broodjes beenham worden door onze koks in een grote pan op het terras voor u
klaargemaakt
Tot slot koffie met bonbons vanaf het buffet
All together now
€ 35,00
Hollands drankenpakket gedurende 4 uur
Ontvangst met een feestelijke Aperol spritz, bellini, home-made ice tea
Koffiebuffet voor de liefhebbers met snoepjes
We komen de hele avond langs met o.a. toastje zalm, carpaccio rolletjes, toastje paté,
brie, palingmousse, kalfsbitterbal, kaassoufflé, gehaktballetjes en kipstukjes van van
Dobbe.
Vanaf de Big Green Egg mini hamburgers van het
vechtdalrund met verschillende garnituren en sausjes
Tot slot koffie met bonbons vanaf het buffet
Valentijns arrangement
€ 43,50
4 uren pakket buitenlands gedistilleerde dranken
Bij binnen komt maken we verschillende feestelijke cocktails
klaar oa, Gin tonic, Aperol spritz, Geytbier, home-made ice tea
Er zal een buffetje zijn voor de koffieliefhebbers met snoepjes.
De hele avond zullen we rondgaan met luxe hapjes met o.a.
toastjes zalm, Carpaccio rolletjes, toastjes paté, brie,
palingmousse. Ook komt de chef met oesters langs een maakt
ze voor u open. Kalfsbitterbal van van Dobbe en ook daarvan de kaassoufflé en
kipstukjes. Vanaf de Big Green Egg mini hamburgers van het vechtdalrund met met
verschillende garnituren en sausen er worden voor de liefhebbers zakken friet met
mayo uitgedeeld.
Tot slot koffie met bonbons vanaf het buffet met verschillende likeurtjes
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8. Activiteiten
De groepsprijs voor al onze activiteiten geldt vanaf 15 personen. Komt u met minder personen,
dan is dat geen probleem, maar u betaald de groepsprijs voor 15 personen
Als u bij ons een buitenactiviteit heeft geregeld en het is slecht weer, dan bieden wij u een
alternatief programma aan (we kunnen alleen niet van tevoren zeggen wat dit wordt).
Boeren Disc Golf op het water 1 x 9 holes
1½ uur
€ 9,50
Deze activiteit was nog niet eerder te vinden op het water, maar bij ons kunt u het nu
spelen. Na uitleg van één van onze medewerkers doorkruist u het Wiede met een
fluisterpunter. U moet 9 holes afleggen die op het land of in het water liggen. Met
behulp van een drijvende disc moet u in zo min mogelijk worpen de disc in de hole
proberen te gooien. Dit gezelschapsspel is inclusief een drankje voor onderweg
In groepjes van 4 tot 6 personen. Fulltime begeleiding aanwezig.
Gieters Punter klootschieten op het water
1½ uur
€ 8,75
Ja, u ziet het goed!! We gaan klootschieten op het water. De oude Drentse balsport die
normaal over land gaat, hebben wij omgedoopt tot watersport! Met authentieke
punters gaat u naar het Wiede waar u een parcours gaat afleggen, door in zo min
mogelijk worpen een heuse ankerboei of reddingsboei naar het einde van het parcours
te werpen. Dit gezelschapsspel is inclusief een drankje voor onderweg.
In groepjes van 4 tot 6 personen.
Gieterse Holderbolder Punterspeurtocht
1½ uur
€ 7,00
In de schilderachtige omgeving van Grand Café Fanfare is een route uitgezet voor deze
punterspeurtocht. Al punterend kunt u genieten van de mooie omgeving van Giethoorn
met al zijn kanaaltjes en meren. Tijdens deze unieke tocht wordt uw kennis en scherpte
op de proef gesteld. Een belevenis voor jong en oud. Natuurlijk ontbreekt een lekker
drankje niet voor onderweg.
Bent u toch niet zo sportief of wilt u meer van het dorp zien dan kan deze activiteit ook
met een fluisterpunter
p.p. € 8,00
Pubquiz
(binnenactiviteit)
2 uur
€ 6,50
Bij een pubquiz nemen teams van 4 tot 6 personen het tegen elkaar op door middel van
het beantwoorden van vragen op het gebied van allerlei onderwerpen. Zoals
geschiedenis, sport, aardrijkskunde, muziek, film, etc. De vragen worden gesteld door
onze quizmaster en extra levendig gemaakt door ondersteuning van beeld- en audio
fragmenten. We kunnen u geruststellen: een pubquiz bevat elementen die het voor
iedereen leuk en interessant maken. De één is een expert is op het gebied van muziek
of geschiedenis en de ander weet misschien juist weer alles over sport.
Dit maakt de pubquiz toegankelijk voor iedereen; jong en oud.
Midgetgolf
(bij de witte hoeve)
1½ uur
€ 5,50
Midgetgolf is een sport waarbij je een parcours van 18 holes moet zo min mogelijk
aantal slagen met afleggen. Door verschillende hindernissen staat u bij elke baan weer
voor een uitdaging. Sla de bal door een looping, het doolhof of een hole-in-one in het
net.
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Moordspel-diner (vanaf 20 personen) (binnenactiviteit)
€ 12,50
Het moordspel-diner is gebaseerd op het feit dat op het terrein van Fanfare een moord
is gepleegd. Deze ‘moord’ is gepleegd net voor het moment dat de gasten aanschuiven
voor het diner.
Gedurende het diner wordt er op een interactieve manier onderzoek gedaan door de
‘Inspecteur’ naar het misdrijf. Tussen de gangen door worden er gegevens verzameld
en verrassende opsporingsmethodes in de praktijk gebracht. Door middel van
vragenformulieren worden de deelnemers uitgenodigd mee te denken wie volgens hen
de dader van dit misdrijf is. Uiteindelijk wordt de dader ontmaskerd en ontvangt een
passende straf.
U kunt uit onze menu’s kiezen ef eventueel buffet of bbq

Rondvaart door het Gieterse dorp
1 uur € 7,50 of 1½ uur € 9,50 of 2 uur €11,50
Deze rondvaart gaat door het dorp met al zijn mooie schilderachtige huisjes. Ook
maakt u een tocht over het Bovenwiede waar de schipper u alles vertelt over Giethoorn.
Hoe het ontstaan is en natuurlijk ook hoe en waar de film `Fanfare` van Bert Haanstra
hier is opgenomen. Bij 2 uur stop bij de uitkijk toren
De rondvaartboot is overdekt en er zijn plaids aan boord
Rondvaart met een wijnproeverij aan boord
1½ uur
p.p. € 18,50
U maakt een rondvaart in een overdekte boot door Giethoorn, waarbij de schipper u
alles vertelt over ons mooie dorp. Onderweg, midden op het meer, krijgt u een
wijnproeverij die bestaat uit 1 bubbel en 3 witte wijnen en bijpassende Boerenbrood
met smeerseltjes en karaffen met ijswater munt en sinaasappel.
U leert alles over hoe u wijn moet proeven, maar ook hoe de wijn gemaakt wordt.
Paintball (bij de witte hoeve)
1½ uur
€ 27,50 incl. 100 ballen
We wandelen vanaf De Witte Hoeve naar het paintball terrein, in deze woestenij
uitgerust met een masker, overall en paintballwapen gaan jullie samen met je
teamgenoten de tegenpartij proberen uit schakelen. Nu is het moment om je vriend,
collega of schoonmoeder op de korrel te nemen.
De deelnemers worden verdeeld in twee teams. Het doel van dit spel verschilt per
missie. Missies zijn bijvoorbeeld verover de vlag of free for all.
Wij adviseren u om extra bescherming voor hals en handen te dragen en stevig
schoeisel. Het terrein kan drassig zijn. Denk dus aan eventuele droge kleding en andere
schoenen.
Refill is mogelijk per 100 ballen € 10,00
Kaarsen maken (bij de witte hoeve overdekt)
1 uur
€ 8,50
Bij deze activiteit gaan we u uitleggen hoe we kaarsen gaan maken en daarna mag u
zelf 2 kaarsen maken in welke vorm, maat en kleur dan ook
Deze kaarsen mag u mee naar huis nemen voor leuke herinnering of cadeau
Fulltime begeleiding aanwezig.
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Oudhollandse spelletjes (binnenactiviteit)
1½ uur
€ 6,00
In groepjes van 4 personen gaat u de strijd aan tegen de klok, spanning en uw zenuwen.
U gaat diverse spellen doen o.a. het gatenkaasspel, de spiraal, het trekbiljart, de
spiegelkast, het labyrint en natuurlijk sjoelen en nog veel meer.
Gieterse Rietsnijders Games
(binnenactiviteit) 1½ uur € 7,75
Stoere spelen die alles te maken hebben met het zware bestaan van onze rietsnijders.
In kleine groepjes gaat u uw karakter en doorzettingsvermogen testen met activiteiten
zoals spijkerslaan, armworstelen, touwtrekken, hoefijzer werpen, ezeltje prik, zaklopen,
blikgooien, hoeveel is het? (in een pot zit heel veel munten en dan raden hoeveel).
De winnende groep krijgt natuurlijk een glaasje echte Gieterse “rietsniedersbitter”.
Boogschieten
(binnenactiviteit)
1 uur
€ 6,50
Boogschieten in Giethoorn en je dan de Gieterse Wilhelm Tell voelen. Een ervaren
boogschutter geeft u instructies en laat u eerst een tijdje oefenen. Daarna gaan we op
een doel schieten of houden we een kleine competitie, afhankelijk van het niveau en de
wensen van uw groep.
Fulltime begeleiding aanwezig.

Blaaspijpschieten (binnenactiviteit)
1 uur
€ 6,50
Een activiteit, die de indianen al heel lang geleden uitvoerden. Bij ons werd het vroeger
ook veel gedaan, alleen werd het toen "pijltjes schieten" genoemd (je weet wel; een pvc
buis met pijltjes van papier of rode besjes). Het liefst natuurlijk bij iemand door het
raam naar binnen schieten.
Bij Fanfare komt de tijd van vroeger weer terug; alleen nu met echte blaaspijpjes, zowel
voor volwassen als voor kinderen. Zoals u van ons gewend bent, zijn verschillende
spelelementen opgenomen. Wie wordt de beste schutter of wie raakt de ballon? Een
leuke activiteit, die ook bij slechte weersomstandigheden kan doorgaan.
Fulltime begeleiding aanwezig
Combinatie van Blaaspijpschieten en Boogschieten
1½ uur
€ 9,00
U kunt er natuurlijk ook een echt toernooi van maken door iedereen te laten blaaspijpen boogschieten en als laatste de 3 beste schutters tegen elkaar laten strijden.
Ei-schieten (activiteit is overdekt)
1 uur
€ 8,50
Bij deze activiteit gaan we kijken wie de beste schutter is. Met een luchtbuks met
laservizier gaat u met fulltime begeleiding echte eieren tot "struif" schieten. Een
activiteit met een doelgericht en humoristisch tintje. Voor de liefhebbers staat er een
eierlikeurtje te wachten.
Fulltime begeleiding aanwezig.
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Museum Giethoorn of punterbouwer Schreur of de Geytzwam
(activiteit is overdekt)
€ 6,50
We kunnen voor u deze museums boeken in u arrangement
Museum Giethoorn net helemaal verbouwd hier laten ze u zien hoe men vroeger in
Giethoorn leefde.
Punterbouwer Schreur hier ziet u hoe ze vroeg en nu nog de punter bouwen dit is
Met een glaasje fanfare bitter erbij in
Geytzwam (bij de witte hoeve) hier krijgt u een rondleiding door de oesterzwammen
kwekerij en Uitleg hoe ze deze op een groene manier kwekken elke dag haalt men de
koffie dik op bij ons en collega restaurants, zodat de zwammen hierop kunnen groeien
Dit is inclusief gebakken geytzwammen.
Wijnproeverij
(binnenactiviteit)
1 uur
€ 17,50
In een sfeervolle ambiance met brandende kaarsen, kunt u
gezellig met uw vrienden of collega’s genieten van diverse
wijnen. U begint met een frisse bubbel daarna 2 witte en 2 rode
wijnen. Tijdens deze wijnproeverij staat er boerenbrood en
verschillende smeerseltjes op tafel. Gemengde noten,
gemarineerde olijven, zongedroogde tomaten, kannen water,
kwispedoors (spuugbakken). De vinoloog vertelt u alles over de
kunst van het wijnproeven.
Biertapworkshop
(binnenactiviteit)
1 uur
€ 14,50
Hoe een biertje smaakt weet u vast wel. Maar heeft u altijd al eens willen weten hoe het
voelt om een lekker biertje te tappen? Grand café Fanfare biedt een biertapworkshop
aan, waarbij wij u verzekeren, dat u aan het eind van de cursus het perfecte biertje
tappen kan.
Incl. warm bittergarnituur en natuurlijk de 4 getapte biertjes
Speciaal Bierproeverij
(binnenactiviteit)
1 uur
€ 14,50
Ook kunnen wij een bierproeverij voor u organiseren waar u een 5-tal bieren van de tap
gaat proeven met daarbij natuurlijk diverse lekkere hapjes aan de bar. U wordt verdeeld
in groepjes en gaat dan samen proeven en proberen te raden welk biertje u geproefd
hebt inclusief warm bittergarnituur.
Combinatie van deze 2 bierworkshops kan natuurlijk ook
€ 21,50
Whisky Proeverij
(binnenactiviteit)
1 uur
€ 17,50
Voor de echte single malt whisky liefhebber, je gaat met een whisky liefhebber 6
verschillende whisky’s proeven uit heel Schotland van de highlands tot isles.
Natuurlijk het bittergarnituur niet ontbreken.
Wilt u de winnaars belonen, dan kan dit met bijvoorbeeld:
Medailles 1e, 2e, 3e prijs
€ 4,75
Fles Fanfarebitter 0.35 / 0.70 liter
€ 11,00/17,50
Kistje Geytbier 3/6 flesjes
€ 12,50/20,00
De film “Fanfare” van Bert Haanstra
€ 15,95
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9. Varen onze bootjes liggen bij de Witte Hoeve
Onze bootjes zijn uitgerust met luxe kussens, vaarroute met leuke stops, ehbo kist, plek
om u lunch en drankjes te bewaren, fleecekleed om lekker op of onder te zitten in het
natuurgebied, bij vraag koelelementen en kinder zwemvestjes.
Luxe Fluistersloep Giethoorn, huren tot en met 4 personen
Per 2 uur
€ 45,00
4 uur
€ 75,00
Hele dag
€ 105,00
Luxe Fluistersloep Giethoorn, huren van 5 tot 8 personen
Per 2 uur
€ 55,00
4 uur
€ 85,00
Hele dag
€ 125,00
Kajak voor 2 personen huren
Per 2 uur
Hele dag

€ 17,50
€ 25,00

Luxe giethoorn sloep met kolomstuur huren tot 10 personen
Per 2 uur
€ 100,00
(4 uur)
€ 175,00
Hele dag
€ 225,00
Luxe giethoorn sloep met stuur huren tot 10 personen
Per 1 uur
Per 2 uur
(4 uur)
Hele dag

incl schipper
€ 95,00
€ 150,00
€ 225,00
€ 325,00

Lekkere picknickmand voor onder weg
Mand met kaas, brie, ham met boerenland brood komkommer tomaat en appel
incl. flesje water p.p 8,50
en natuurlijk fleecekleed om lekker op of onder te zitten in het natuurgebied
tussen stop bij de Fanfare met proeverij
Proef plank met Hollands en gieters special bier u krijgt 3 proefglaasjes
of u kunt kiezen uit 3 proefglaasjes wijn,
lekker met Fanfare plankje boerenbrood € 10,50
of toch 5 verschillende € 14,50

16

Telefoon 0521 36 0099 – www.giethoorn.com/de-fanfare/

10.

Arrangementen.

(kinderen 1 t/m 4 jaar 75% korting, 5 t/m 11 jaar 35% korting
Arrangement Giethoorn 1
(vanaf 4 personen)
€ 21,50
10:30 uur
Ontvangst bij de Fanfare met onbeperkt koffie / thee en
arretjescake met slagroom.
11:00 uur
Daarna gaat u per fluisterboot een puzzeltocht maken door het dorp, u krijgt
een drankje mee voor onderweg met fleecekleed om lekker op of onder te zitten
in het natuurgebied of op het eiland.
(elk ½ uur langer varen € 8,50 per boot ).
12:30 uur
U stopt bij de Witte hoeve waar u na het varen een lekkere Oud Hollandse
Pannenkoek met stroop, poedersuiker, marmelade, geraspte kaas, of
boerenjongens.
13:30 uur
Wandeling door het dorp naar de Fanfare waar u ook nog even kunt kijken bij
Gloria Maris en eventueel een drankje bij de Fanfare kunt drinken.
Avond arrangement Giethoorn met rondvaart 2
(vanaf 15 personen)
€ 22,50
17:30 uur
Lekkere saté van gemarineerde kip met satésaus in een pannetje
met friet en sla.
18:00 uur
Daarna gaat u aan boord van een rondvaart boot met schipper die een uur gaat
varen door het dorp en ons Nationaal Park Weerribben Wiede, u krijgt een
drankje mee voor onderweg.
20:00 uur
Terug bij de Fanfare voor een kopje koffie of warme chocomelk.
Arrangement Giethoorn met rondvaart 3 (vanaf 15 personen)
€ 19,50
11:00 uur
Ontvangst bij de Fanfare met onbeperkt koffie / thee en arretjescake.
11:30 uur
Daarna gaat u aan boord van een rondvaart boot met schipper die een uur gaat
varen door het dorp en ons Nationaal Park Weerribben Wiede, u krijgt een
drankje mee voor onderweg.
12:30 uur
Na het varen hebben we voor u ons wereldberoemde broodje Fanfare, warme
beenham met gebakken champignons, ui, paprika en satesaus.
Arrangement Fanfare Schiet arrangement 4
€ 32,50
15:30 uur
Ontvangst in Grand Café Fanfare, eventueel met een drankje.
16:00 uur
Net als vroeger, maar nu echt met gevaarlijke punten, blaaspijpschieten.
17:00 uur
Terug bij Fanfare voor een aperitief.
17:30 uur
De bbq wordt geserveerd: onze tuba bbq.
19:00 uur
Na het diner gaat u met een punter naar het eiland midden in het Wiede waar u
zelf een kampvuur maakt, waarboven u dan marshmallows kan gaan roosteren.
als alle spekjes op zijn, gaan jullie klootschieten te water met teams van 5 à 6
personen. Een oud Hollands balspel maar dan te water, waarbij u met uw team
probeert met een Gieterse kloot de route af te leggen in het licht van de maan.
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21:00 uur

Terugkomst bij Fanfare om op te warmen met een Fanfarebitter (inclusief) en
om eventueel na te borrelen.
Arrangement Giethoorn 5 (dit arrangement start bij Witte Hoeve vanaf 4 personen) € 37,50
10:30 uur
U gaat met een luxe Gieterse fluisterboot met behulp van route een tocht
maken door het dorp en ons Nationaal Park Weerribben Wiede.
12:30 uur
U stopt ergens in het gebied of op het eiland waar u kunt gaan genieten van uw
picknick op fleecekleed (boerenbrood met verschillend beleg, tomaat,
komkommer, appel en een flesjes water, fris.
15:00 uur
U maakt een stop bij de Fanfare voor 2 drankje (Hollands pakket) en 3 hapjes
krijgt, u kunt ook nog even bij Gloria Maris een kijkje nemen.
16:30 uur
Terug bij de Witte Hoeve (elk ½ uur langer varen € 8,50 per boot ).
Arrangement Lekker sportief het water op 6 (vanaf 15 personen)
€ 24,50
13:00 uur
Onbeperkt koffie & thee, verschillende thee soorten, verse munt en honing.
Met kleine stukjes huisgemaakt appelgebak, arretjescake en Gieterse soes
zodat men alles kan proeven.
13:45 uur
U krijgt van één van onze medewerkers uitleg over het authentieke punteren en
klootschieten, waarna u dit in groepjes van 4 tot 6 personen zelf gaat doen.
U krijgt een route d.m.v. een puzzeltocht mee om Giethoorn te ontdekken.
Een overlevingspakket (blikjes en repen) mag niet ontbreken.
14:30 uur
U puntert naar het zwemmerseiland op het Wiede, waar u het drankje en reep
kunt nuttigen. Wanneer u zover bent om weer terug te gaan, beginnen we met
het klootschieten op het water (een oud Hollands balspel maar dan te water).
U probeert met uw team met een reddingsboei of ankerboei in zo weinig
mogelijk worpen het eindpunt te bereiken.
15:30 uur
Bij terugkomst bij De Fanfare gaat u boogschieten en wie is dan de beste
Wilhelm Tell? Wie raakt de appel? De winnaars krijgen een glaasje Fanfarebitter
om te proosten op hun overwinning.
Tegen een meerprijs van € 6,50 p.p. begint u met een boerenbroodbuffet i.p.v. met koffie een gebak.

Arrangement dagje Giethoorn 7
(vanaf 15 personen)
€ 49,50
14.00 uur
Onbeperkt koffie en thee, verschillende thee soorten, verse munt en honing.
Met kleine stukjes huisgemaakt appelgebak, arretjescake en Gieterse soes zodat
men alles kan proeven.
15:00uur
U gaat met elkaar de strijd aan met blaaspijpschieten en boogschieten.
Natuurlijk is er voor de winnaar een prijs.
16.30 uur
U wandelt naar de Witte Hoeve waar u gaat midgetgolven,we gaan kijken wie de
beste van jullie allemaal is.
Op het golfterrein zetten we grote kannen met home made ijstea neer.
18:00 uur
Terug bij de Fanfare voor een aperitief, een proeverij van ons eigen Geytbier,
drink u geen bier dan is er natuurlijk iets anders voor u.
18.30 uur
De chef zal voor u onze Tuba BBQ klaarzetten, zodat u lekker zelf kan gaan
bbqen.
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Arrangement Giethoorn 8 (vanaf 15 personen)
€ 42,50
15:00 uur
Ontvangst bij de Fanfare met een drankje,
u krijgt 4 consumptiemuntjes voor het arrangement.
15:30 uur
U gaat met elkaar de strijd aan met blaaspijpschieten en boogschieten.
Natuurlijk is er voor de winnaar een prijs.
16:30 uur
Daarna gaat u aan boord van een rondvaart boot met schipper die een uur gaat
varen door het dorp en ons Nationaal Park Weerribben Wiede, u krijgt een
drankje mee voor onderweg.
17:30 uur
Terug bij de Fanfare, u tuba bbq zal voor u klaar staan.
Arrangement Ontdek Giethoorn bij de Fanfare 9 (vanaf 15 personen)
€ 19,50
13.00 uur
Ontvangst in het bekende Grand Café Fanfare, van de gelijknamige film van Bert
Haanstra, met onbeperkt koffie en thee met zelfgemaakte appelgebak.
13:3o uur
Daarna gaat u Giethoorn bekijken vanaf het water in onze elektrische
rondvaartboot. Onze schipper vertelt u leuke wetenswaardigheden over het
dorp en vaart met u door de grachten en over het Wiede.
14:30 uur
U heeft daarna de tijd om Giethoorn wandelend te verkennen,
waarbij u natuurlijk Schelpengalerie Gloria Maris niet mag missen. Hier stapt u
binnen in een betoverende onderwaterwereld. Het dorp is niet alleen bekend
van de film Fanfare, maar vooral ook door de kunstenaars die hier wonen of
gewoond hebben en veel inspiratie hebben opgedaan.
Wanneer u verder door het dorp wandelt, komt u beelden tegen van meerdere
kunstenaars. Ook leuk is het “Museum Giethoorn”, de stichting heeft 25 jaar
geleden de oude boerderij gekocht en deze weer helemaal ingericht zoals het er
100 jaar geleden uitzag. Dit is echt de moeite waard. Entree € 6,50
Voor de goede wandelaars is er ook nog de Oude Aarde. Hier vindt u heel veel
verschillende stenen en mineralen, maar ook de lavabollen die u met een grote
notenkraker open kunt kraken.
16:00 uur
Bij terugkomst bij Fanfare gaat u gezellig oudhollandse spelletjes spelen.
Welke groep haalt de beste scores bij sjoelen, het trekbiljart, de spiraal enz.
17:00 uur
Na afloop van de oudhollandse spelletjes staan er lekker boerenjongens of home
made ijstea op u te wachten.
Tegen een meerprijs van € 6,50 p.p. begint u met een boerenbroodbuffet i.p.v. met koffie met appelgebak.

Arrangement Giethoorn 10 (dit arrangement start bij Witte Hoeve vanaf 4 personen) € 29,50
14:00 uur
Ontvangst bij de Witte hoeve onbeperkt koffie / thee met Gieterse soes.
14:30 uur
U gaat met elkaar de strijd aan op de midgetgolf baan.
15:30 uur
Tijd voor een drankje (uit het Hollands pakket 1 incl).
16:30 uur
U gaat met een luxe Gieterse fluisterboot met behulp van route een tocht
maken door het dorp en ons Nationaal Park Weerribben Wiede.
18:30 uur
Terug bij de Witte Hoeve, na het varen hebben we voor u een lekkere Oud
Hollandse Pannenkoek met stroop, poedersuiker, marmelade, geraspte kaas, of
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boerenjongens.
(ipv een pannenkoek kunt u ook de tuba bbq kiezen meerprijs is dan € 12,50)

Arrangement Giethoorn net even anders 10
(vanaf 15 personen)
€ 29,50
10:00 uur
Onbeperkt koffie & thee, verschillende thee soorten, verse munt en honing.
Met kleine stukjes huisgemaakt appelgebak, arretjescake en Gieterse soes zodat
men alles kan proeven
10.45 uur
Klootschieten te water met teams van 4 à 6 personen. U gaat met de punter
richting het Wiede, voor onderweg krijgt u een drankje mee. Voor u weg gaat
krijgt u uitleg over het klootschieten, een Hollands balspel, maar dan te water.
12:30 uur
Boerenbroodbuffet.
13:30 uur
U heeft tijd om Giethoorn te voet te verkennen.
15:00 uur
Terug voor een drankje (excl.)
15:30 uur
Boogschieten en wie is dan de beste Wilhelm Tell? Wie raakt de appel?
17:00 uur
Einde van de dag, maar u kunt natuurlijk blijven voor een diner à la carte of
buffet of BBQ. Vraag gerust naar onze mogelijkheden.
Arrangement gezellig dagje Giethoorn 12
€ 27,50
Ontvangst in De Witte Hoeve met onbeperkt koffie of thee en huisgemaakte
arretjescake met slagroom.
12/16:30 uur Daarna gaat u naar de midgetgolfbanen achter de Witte Hoeve.
Midgetgolf is een sport waarbij je een parcours van 18 holes met zo min mogelijk
aantal slagen moet afleggen. Door verschillende hindernissen staat u bij elke
baan weer voor een uitdaging. Sla de bal door een looping, het doolhof of een
hole-in-one in het net.
13/17:30 uur Na al die sportieve activiteiten heeft u vast trek gekregen. Onze kok maakt
steeds verschillende pannenkoeken (tapas-pannenkoeken) en snijd deze in
punten zodat u van alle pannenkoeken een stuk kan pakken. Onze chef gaat
door met bakken tot u niet meer kunt en bakt steeds iets anders.
14/18:30 uur U kiest een lekker ijsje op een stokje uit de diepvries voor onderweg.
We vertrekken met onze overdekte rondvaartboot door Giethoorn.
De tocht gaat door de grachten, onder de vele bruggetjes door en over het
Bovenwijde. Ondertussen vertelt de rondvaartschipper u alles over het ontstaan
van Giethoorn en neemt u mee naar 1958 toen de film Fanfare van Bert Haanstra
is opgenomen in Giethoorn.
15/19:30 uur Einde.
(dit arrangement start bij Witte Hoeve vanaf 15 personen)

11/15:30 uur

Arrangement Gezellig avondje Fanfare 13
€ 38,50
17:00 uur
Ontvangst in Grand Café Fanfare, met een drankje (excl.)
17:30 uur
We beginnen met de Gieterse Rietsnijders Games.
Hier zullen we de stoere mannen en vrouwen tegenkomen.
18:30 uur
Daarna gaan we terug naar Fanfare, broodplankje met smeersels staan klaar.
19:00 uur
Vervolgens staat de barbecue voor u aan en kunt u genieten van de
“Tuba barbecue”
20:30 uur
Rondvaart door het dorp met de verlichte bruggetjes. Aan boord krijgt u een
“grote mensen kinderijsje”, een bol vanille ijs met advocaat en slagroom.
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21:30 uur

Terug bij Fanfare staat er verse koffie of thee, met verschillende bonbons en,
nougat en after eight, op u te wachten.
Daarna kunt u eventueel nog na borrelen aan de bar in ons gezellige café.

Arrangement Gezellig Winters avondje Fanfare 14
€ 32,50
17:00 uur
Ontvangst in Grand Café Fanfare, met glaasje Glühwein.
17:30 uur
We beginnen met de Winters Rietsnijders Games.
Hier zullen we de stoere mannen en vrouwen tegenkomen.
18:30 uur
Terug bij de Fanfare voor een aperitief (excl.)
19:00uur
Het winters buffet staat klaar, met een kopje snert vooraf gevolgd door
verschillende stamppotten en bijpassende vleessoorten.
20:00 uur
Na het buffet gaat u met de elektrische rondvaartboot door het dorp met de
verlichte bruggetjes. Aan boord krijgt u een warme Chocomelk de luxe met
slagroom.
21:00 uur
Daarna kunt u eventueel nog na borrelen aan de bar in ons gezellige café.
Culinair Giethoorn
3-gangen in 3 verschillende restaurants voor € 36,50 p.p.
4-gangen in 4 verschillende restaurants voor € 41,50 p.p.
Wilt u op 1 avond eens een keer uit eten in drie of vier verschillende
etablissementen? Op één avond de sfeer proeven en smaak beleven van het dorp
Giethoorn op maar liefst drie of vier prachtige locaties? Dat kan!
We heten u van harte welkom bij:
Grand Café Fanfare
Cafe Restaurant De Sloothaak
Restaurant 't Achterhuus
Brasserie De Pergola
De Witte hoeve
Als gast zult u ontvangen worden in één van deze bijzondere restaurants, alwaar ook
uw fluisterbootje (wandelen kan ook) zal klaarstaan om vanuit deze locatie naar de
volgende locaties te varen of te wandelen.
Hoe werkt het:
Het voorgerecht nuttigt u bij het eerste restaurant
Het eventuele tussengerecht nuttigt u bij het tweede restaurant
Het hoofdgerecht nuttigt u bij het volgende restaurant
Het nagerecht sluit u af bij het laatste restaurant
Genuttigde drankjes rekent u per restaurant af

gen in 3 verschillende restaurants voor € 34 ,5 0 pe r p e r so on
4- g an g en i n 4 v e r sc h il l e nd e re st a u r a nt s v oo r € 39 ,5 0 pe r p e r so on
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Vergader arrangementen
4-uurs businessarrangement
• Ontvangst met koffie en thee en arretjescake
• Gebruik van de plenaire vergaderruimte
• Mints, blocs en pennen
• Onbeperkt koffie en thee
• Karaf ijswater met mint en citroen
• Twee flip-overs, stiften
• Onbeperkt gebruik van wifi

€ 18,50

4-uurs businessarrangement de luxe

€ 22,50

•
•
•
•
•
•
•
•

Ontvangst met koffie en thee met appelgebak en arretjescake
Gebruik van de plenaire vergaderruimte
Onbeperkt koffie en thee
Mints, blocs en pennen
Op het buffet staat vers fruit, frisdrank en spa
Karaf ijswater met mint en citroen
Twee flip-overs, stiften
Onbeperkt gebruik van wifi

8 –uurs businessarrangement
•
•
•
•
•
•
•
•

€ 39,50

Ontvangst met koffie en thee en arretjescake
Gebruik van de plenaire vergaderruimte
Mints, blocs en pennen
Onbeperkt koffie en thee
Karaf ijswater met mint en citroen
Twee flip-overs, stiften
Onbeperkt gebruik van wifi
Boerenbroodbuffet dit wordt geserveerd aan boord van onze rondvaartboot

Extra’s
Beamer met scherm
Geluidsinstallatie
Tubazaal huur onder de 20 personen
Wijnproeflokaal bezetting tot 20 personen, onder de 10 personen
Nog twee sub-ruimtes voor 6 personen

€ 45,00
€ 35,00
€ 65,00
€ 35,00
€ 20,00
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