
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRANGEMENTEN BIJ LODGE ALPHEN 
 
 

 

 

 



 

Lodge Alphen heet u van harte welkom  

Lodge Alphen staat voor service & kwaliteit in een ontspannen Italiaanse en 
Oostenrijkse bergsfeer. Dat betekent heerlijke wijnen, bieren, (Italiaanse) frisdranken 
en natuurlijk kan een verse koffie en/of thee niet ontbreken.  

Lodge Alphen is onderdeel van Xperience Centre Alphen. In een prachtig pand aan 
De Bijlen 4 in Alphen aan de Rijn is dit horecabedrijf gevestigd. Via de horeca op de 
begane grond loop je zo naar het ruime terras. Met goed weer zetten wij lekker de 
openslaande deuren open.  

Naast Lodge Alphen is in het pand ook Ski & Snowboard Xperience (S2X) gevestigd. 
S2X is een indoor skicentrum met 3 skibanen op de 1e verdieping. Op de begane 
grond is ook een wintersportkledingwinkel, Mountain Lifestyle, gevestigd.  

Graag nemen wij de organisatie van het arrangement voor u uit handen. Naast het 
verzorgen van een hele leuke en gezellige dag en avond nemen wij ook graag de 
voorbereiding uit handen. Heeft u taxi’s nodig als het arrangement is afgelopen? 
Ook daar zorgen wij graag voor. Kortom, we denken graag met u mee van A tot Z!  

In dit voorstel treft u verschillende diner opties aan die ingezet kunnen worden 
tijdens arrangementen en feesten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LODGE DINING  

1. Lodge diner 
Zowel voor de lunch als diner kan gebruik worden gemaakt van deze optie. De 
gerechten worden gepresenteerd en huisgemaakt door Lodge Alphen en bestaan uit 
de volgende items: 

• Soep en pastasalade (seizoensgebonden) 
• Luxe broodjes belegd met verschillende soorten vleeswaren en kazen 
• Broodjes met kroket/frikandel 
• Friet + diverse sauzen 

 
Deze optie kan aangevuld worden met een dessert van apfelstrudel met slagroom 
en koffie/thee. 
 
2. Oostenrijks diner  
Niet alleen de uitstraling van Lodge Alphen geeft een Oostenrijkse bergsfeer. Ook 
een menu die de smaken van Oostenrijk uitstraalt past hier bij en is een waar feest 
om te ervaren. Dit menu bestaat uit de volgende items: 

• Verschillende soorten Flammkuchen 
• Curry worsten  
• Eisbein varkensschenkel met aardappelpuree en zuurkool 
• Rosti-reibekuchen 
• Hotpot met glühwein 

 
Deze optie kan aangevuld worden met een dessert van apfelstrudel met slagroom 
en koffie/thee. 
 
3. Hollandse stamppotten  

• Huzarensalade  
• Erwtensoep  
• Boerenkool  
• Hutspot  
• Rookworst  
• Spekjes  
• Jus  
• Stokbrood met huisgemaakte kruidenboter 

 
Deze optie kan aangevuld worden met een dessert van apfelstrudel met slagroom 
en koffie/thee.   
 
 
 
 
 
  



 

USA-STYLE / TEXMEX 

4. Mexicaans buffet classic 
Ook in de zomermaanden is het mogelijk om in Lodge Alphen te genieten van een 
heerlijk Mexicaans buffet. Deze menu opties bevat de volgende gerechten: 

• Nacho's 
• Brood met aioli 
• Taco gehakt 
• Faijta kip met wraps 
• Maiskolfen met roomboter en suiker 
• Gepofte aardappel 
• Zure room 
• Guacamole 
• Tomaten salsa 

5. Mexicaans buffet deluxe 
• Nacho’s 
• Brood met aioli 
• Taco gehakt 
• Enchilada gevuld met kip, tomatensalsa en kaas 
• Texas hotwings 
• Boneless sticky spareribs 
• Maiskolfen met roomboter en suiker 
• Zure room 
• Guacamole 
• Tomaten salsa 

 
6. USA-style buffet 
Het Lodge USA-style buffet bestaat uit diverse USA geïnspireerde gerechten: 

• Potato salade  
• Huzarensalade  
• Hotwings (pittige kip vleugeltjes)  
• Spareribs  
• Cajun baked potato’s  
• Mais  
• Stokbrood met huisgemaakte kruidenboter 

 
  



 

LODGE BBQ  
Het terras van Lodge Alphen is bij uitstek dé plek om op een mooie zomeravond te 
genieten van ondergaande zon met een relaxte barbecue. Er kan gebruik worden 
gemaakt van de volgende BBQ-pakketten: 
 
7. BBQ standaard pakket 
5 stuks vlees per persoon verdeeld over: 

• Saté van de haas  
• Speklappen  
• Procureurlapje met truffelmarinade  
• Kerrie-grill kipfilets  
• Hamburger  
• BBQ worst  
• Scampi spiezen  
• Runderschnitzels  
• Gebraden spareribs 

8. Beef pakket  
Al het beste rundvlees van onze eigen runderen uit Oudewater en het Aberdeen 
Black Angus uit Australië. Dit pakket is voor de echte karnivoren:    

• Black Angus burger  
• Beef steak  
• Bavette spies  
• Entrecote  
• Biefstukspies 

Beide pakketten zijn inclusief het all-in pakket, bestaande uit: 
• Rauwkostsalade uit eigen keuken  
• Koude salades uit eigen keuken  
• BBQ brood  
• Huisgemaakte kruidenboter  
• Knoflooksaus  
• Cocktailsaus  
• Zigeunersaus  
• Satésaus 

Een grillmeester zal gedurende 2 à 3 uur de producten grillen zodat de groep 
onbezorgd kan genieten. 
 
9. & 10. Do it yourself BBQ 
Beide bovengenoemde BBQ pakketten kunnen als Do it yourself afgenomen 
worden. Lodge Alphen levert een professionele BBQ waarop de gasten zelf kunnen 
grillen.  
 
 
 
 



 

Kostenoverzicht 
 
Dranken (vanaf 15 personen gelden onderstaande tarieven*) 
Koffie / thee       € 2,50,- per kopje (turven*) 
Drankjes (bier / wijn / fris)     € 3,- per glas (turven*) 
Speciaal bieren      € 4,- per glas (turven*) 
Sterke dranken       € 4,50 per glas (turven*) 
Mixdrankjes       € 6,- per glas (turven*) 
 
*Bij minder dan 15 personen worden de kaartprijzen voor dranken gehanteerd.  
 
Menu-opties 

1. Lodge diner (vanaf 1 persoon)   € 16,50  
2. Oostenrijks diner (vanaf 15 personen)  € 34,50 
3. Hollandse stamppotten 

3.1 Tot 15 personen     € 26,50 
3.2 Vanaf 15 personen    € 25,50 

4. Mexicaans basic (vanaf 15 personen)  € 26,50 
5. Mexicaans deluxe (vanaf 15 personen)  € 34,50 
6. USA-style diner    

6.1 Tot 15 personen    € 31,50 
6.2 Vanaf 15 personen    € 29,50 

7. BBQ standaard pakket     
7.1  10 – 20 personen    € 45,50   
7.2  20 – 50 personen    € 39,50 
7.3  50 + personen    € 34,50  

8. BBQ Beef pakket     
8.1  10 – 20 personen    € 49,50 

 8.2  20 – 50 personen     € 44,50 
8.3  50 + personen    € 39,50 

9. BBQ Do it yourself standaard (vanaf 5 p.) € 26,50 
10. BBQ Do it yourself beef (vanaf 5 p.)  € 32,50 

 
Extra’s 
Borrelplank warme hapjes     € 39,- per schaal 50 st. 
Borrelplank koude hapjes     € 39,- per schaal 50 st.  
Apfelstrudel        € 2,75 per gebakje 
 
*Turven op basis van nacalculatie. 
 


