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Welkom bij De Gezelligheid!
Bent u bijna jarig, heeft u een huwelijksfeest of is er gezinsuitbreiding? 

Misschien heeft u een jubileum met uw bedrijf of heeft uw personeel wel 
een feestje verdiend? Bij ons kunt u terecht voor al uw feestelijke en  

zakelijke gelegenheden. Restaurant De Gezelligheid staat voor goede 
kwaliteit. Wij besteden veel aandacht aan het kiezen van het juiste product 

voor een vriendelijke prijs. Met onze persoonlijke benadering en  
begeleiding, bent u gegarandeerd van een gezellig en geslaagd event!  

Ons restaurant ligt op een unieke locatie aan de Leusderheide. Ons terras 
en de vele ramen in het restaurant geven u een prachtig uitzicht over de 

heide. Ook op locatie bieden wij uitgebreide mogelijkheden voor catering 
en ook de aankleding kunt u aan ons overlaten. In deze brochure vindt u 

een groot aantal mogelijkheden die wij u kunnen bieden. Mocht u een an-
dere invulling voor ogen hebben, kunt u dat uiteraard met ons bespreken. 

het team van restaurant De Gezelligheid denkt graag met u mee!

Borrelen
M e t  e l k a a r  g e ze l l i g

Borrel (vanaf 30 personen)
Zowel binnen als buiten hebben wij een  

gezellige bar. Onze buitenbar is een unieke plek 
met uitzicht over de prachtige Leusderheide. 

Voordat u gaat dineren, kunt u bijvoorbeeld be-
ginnen met een aperativo.  Of schuif na het eten 

nog even gezellig aan de bar voor een lekkere 
espresso met digestief.  Wilt u iets kleins te eten 
bij uw drankje? Wij bieden diverse borrelhapjes 

en huisgemaakte canapés 

Bittergarnituur & borrelhapjes
Koud bittergarnituur
Blokjes jong belegen kaas en  
Old Amsterdam, 12 stuks € 6,50
Combinatie van ossenworst,  
leverworst, boerenmetworst en  
grillworst, 12 stuks € 6,50
Combinatie kaas en worst, 12 stuks € 6,50

Warm bittergarnituur
Van Dobben bitterballen, 8 stuks € 6,50
Gemengd bittergarnituur, 8 stuks € 6,50
Kaasstengels, 8 stuks € 7,50
Yakitori spiesjes, 4 stuks € 9,50

Diverse soorten canapés (Fingerfood 
van stokbrood met luxe beleg) 
met keuze uit:

Carpaccio, gerookte zalm,  
filet americain, makreelsalade, rauwe ham, 
Kruidenkaas € 2,75 per stuk

Diverse
Petit glacé € 2,75
Petit Four € 2,75



Wilt u met uw gezelschap ongedwongen 

culinair genieten? Dan is het walking dinner 

concept voor u de perfecte invulling van uw 

middag of avond. Veel feestelijke kleine ge- 

rechten vormen samen 1 diner! een walking 

dinner is bij uitstek geschikt om een bijzonder 

gelegeheid in een gemoedelijke sfeer te laten 

verlopen. De gerechten kunnen makkelijk 

worden gegeten, terwijl uw gasten rondlopen 

of gezellig aan een tafel zitten. Onze bediening 

serveert de gerechten steeds uit en uw gasten 

krijgen veel verschillende smaken te proeven.  

vanaf 30 personen, minimaal 5 gangen

Walking
 Dinner

Walking Dinner  
keuze gerechten

Rundercarpaccio 
Dungesneden gemarineerde ossenhaas  

met een balsamico-truffeldressing en  
Old Amsterdam € 5,75

Kalfsbouillon  
Met verse tuinkruiden € 5,25

Tonijn 
Geroosterde tonijn met wakamesalade € 5,75

Steak tartaar 
Met een gepocheerd kwarteleitje € 5,75

Salade van Wakadori kip 
Op oosterse wijze gemarineerde kippendij,  

gebakken ui, champignon, taugé en  
ananas € 6,25

Zeebaarsfilet 
Met kruidenrisotto € 6,25

Surf & turf 
Ossenhaas medaillon in combinatie  

met gamba en jus de veau € 7,75

Chocoladedessert 
Huisgemaakte chocolademousse en  

chocolade brownie € 5,50

een Spiegel
Pr a c h t i g e  g e re c h te n 
a a n  t a fe l  o p

Borrel (vanaf 30 personen)
Met het spiegelmenu kunt u  

op een spectaculaire wijze uw gasten  
verrassen met een proeverij van  

heerlijke gerechten.  

De Gezelligheid staat bekend om zijn 
unieke manier van het verzorgen van een 

proeverijmenu gedeeltelijk op spiegels 
uitgeserveerd. De spiegels worden op 

boomstammen bij u op tafel gezet.  Uw 
gasten zullen onder de indruk zijn!

€ 39,95 per persoon

Spiegel-Proeverijmenu
Voorgerecht 

Spiegel opgemaakt met een variatie van  
mooie vlees- en vissoorten

Hoofdgerecht  
Zeebaars & Gamba 

Gebakken met kappertjesboter of

Grillschotel
Combinatie van varkenshaas, kipfilet en 

ossenhaas met drie huisgemaakte sauzen of

Ossenhaas medaillons 
In eigen jus geserveerd of

Sliptong
In roomboter gebakken 

De hoofdgerechten worden geserveerd met 
groenten en frites. 

Nagerecht 
Spiegel opgemaakt met heerlijke  

zoete lekkernijen



Buffet
K o u d -  e n  w a r m
Wij verzorgen ook uitgebreide buffetten. Uw gasten 

kunnen zelf kiezen uit heerlijke koude en warme  
gerechten. Als afsluiter een feestelijk dessertbuffet! 

€ 42,95 per persoon

Barbecueën staat symbool voor samen gezellig in de 
buitenlucht genieten onder het genot van een drankje 

en natuurlijk heerlijk eten. Zoals bij een feest vaak de 
keuken de gezelligste plek is, is de barbecue vaak ook 
een plek waar men zich omheen vergaart. Wij regelen 

alles voor u, van BBQ tot mooie verse vis- en vlees-
soorten, salades, sauzen, stokbrood etc.

€ 32,95 per persoon

Koude gerechten 
Carpaccio van Hollands rund
Uitgesneden gerookte zalm

Hollandse garnalen
Gebraden varkensrib

Vitello Tonato
Seranoham

Roompaté met Cuberlandsaus
Huzarensalade

Italiaanse pastasalade
Rucolasalade met kip

Tonijnsalade
Stokbrood en kruidenboter

Drie verschillende koude sauzen 

Warme gerechten 
Zalmfilet in korstdeeg met dille saus

Beenham met mosterdsaus
Varkensfiletrollade met champignonroomsaus
Oosterse gekruide gehaktballetjes in satésaus  

Vegetarische Quiche
Runderentrecôte met een pepersaus

Aardappel- en groentegarnituur
Diverse warme sausen

Voor de kinderen 
Kipnuggets

Frikandel
Mini kaassoufflé

Frietjes
Mayonaise en appelmoes

Grand dessertbuffet
Een keur aan zoete lekkernijen bestaande uit:

Diverse vruchtenbavarois
Tiramisu

Chocolade brownies
Verschillende smaken desserttaarten

Fruitsalade
Omelette Sibérienne

Barbecueën
Le k k e r

BBQ De Gezelligheid 
Vlees & vis 

Biefstuk van de haas
Saté spies (kip of varkensvlees)

Barbecueworst
Black Angus hamburger
Gemarineerde speklap

Gemarineerde varkensfilet
Gambaspies

Salades 
Fruitsalade, groene salade, vissalade, 

aardappelsalade, rundvleessalade,
pastasalade

Sauzen
Kerriesaus, cocktailsaus, knoflooksaus en satésaus

Stokbrood en kruidenboter

Supplement
Rib-eye € 5,50

Runderentrecôte € 4,50
In folie gewikkelde zalmfilet met kruidenboter  € 3,75



Als u met een groter gezelschap wilt dineren is het 
eerder genoemde Speigelmenu een goede keuze, 
maar u kunt ook zelf een keuzemenu met ons samen-
stellen. Hierbij geven wij u een voorbeeld van een 
4-gangenmenu. De prijs kan veranderen indien u voor 
andere gerechten kiest. Uiteraard houden wij rekening 
met dieetwensen en allergieën. Graag vernemen wij 

deze bij voorkeur vooraf. 

vanaf 8 personen €34,95

Keuzemenu
 groepen

Brunch
vanaf 25 personen, € 34,95 per persoon

B i j p r a te n  o n d e r  h e t  g e n o t 
v a n  e e n  h e e r l i j k e

Koude gerechten 
Aan tafel wordt een proeverij van koude 
gerechten op spiegels geserveerd met:

Gemarineerde zalmtataar
Carpaccio van Hollands rund met Old Amsterdam

en balsamicodressing
Serranoham met meloen

Steak tartaar
Salade Caprese
Vitello tonato

Kip-kerriesalade
Assortiment van broodsoorten 

Warme gerechten 
Van het buffet kunt u een keuze maken uit  

verschillende warme gerechten:
Runderlende met bijpassende sauzen

Japanse Wakodorikip
Bospaddenstoelenragout

Runderstoofschotel
Paella

Aardappel- en groentegarnituur

Voor de kinderen 
Kipnuggets

Frikandel
Mini kaassoufflé

Frietjes
Mayonaise en appelmoes

Grand dessertbuffet
Een keur aan zoete lekkernijen bestaande uit:

Diverse ijssoorten
Bavarois

Chocolademousse
Verschillende taarten

De brunch is inclusief koffie, thee, melk  
en karnemelk

Voorbeeld 4-gangen keuzemenu
Voorgerecht 

Carpaccio de luxe 
Dungesneden runderkogel met pijnboompitten, 
zongedroogde tomaat, balsamico-truffeldressing, 

truffelmayonaise, knoflookcroutons en kaaskoekjes 
of

Gravad lax
Gemarineerde zalm met wakamesalade en  

mierikswortelmayonaise

Tussengerecht 
Runderbouillon 

Dubbelgetrokken met verse tuinkruiden

Hoofdgerecht  
Zeebaars & Gamba 

Gebakken met kappertjesboter 
of

Surf & turf
Op de Big Green Egg gegrilde tournedos met  

gebakken gamba en jus de veau

Nagerecht 
Petit grande dessert

Een parade van zoete lekkernijen

degezelligheid.com



Wilt u liever uw feest of event op locatie organiseren? 
Een bedrijfsfeest op uw eigen kantoor of een verjaardag 
in uw achtertuin. De Gezelligheid ON TOUR kan u alles uit 
handen nemen!  Naast het walking diner concept, het 
Spiegel-proeverijmenu en de BBQ verzorgen wij ook buffetten, 
zowel koud-, warm als een dessertbuffet en heerlijk huisgemaakte 
borrelhapjes op locatie naar keuze. De Gezelligheid ON TOUR voorziet u 
bovendien van alle benodigdheden voor een volledig verzorgde catering.  
Van de aankleding tot het plaatsen van een partytent of misschien bent u nog 
op zoek naar een locatie. Ook hebben wij alle middelen in huis voor muzikale 
entertainment. Onze professionele muziekinstallatie compleet met eigentijdse 
muziek en TV schermen staan garant voor een swingende avond. Ook kunnen 
wij zorgen voor een DJ of zanger. Heeft u ander ideeën?, wij denken graag  
met u mee.!

Catering en meer De Gezelligheid
On tour Gezelligheid

Wij verzorgen voor al uw recepties, (bedrijfsfeesten, 
bruiloften, borrels, condoleances etc. 

Lunch & diner
Buffet

BBQ
Walking dinner

Catering en meer

e n  k w a l i t e i t

Wilt u een keer  
sfeer proeven?

Wij verwelkomen u graag in ons  
Restaurant. Restaurant De Gezelligheid is 

schitterend gelegen op de mooiste plek van 
Leusden aan de Leusderheide. Bij ons is het 

sfeervol, eigentijds en uiteraard gezellig! Als u 
bij ons te gast bent, zult u het gevoel van  

“thuiskomen” ervaren. Tevens hebben wij ruime 
eigen parkeergelegenheid. Ervaar het zelf en 

kom gezellig bij ons langs voor een kop koffie 
met gebak, een lekkere lunch, borrel of diner. 


