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SIMONEHOEVE  
Restaurant 

 

Het restaurant bevindt zich op de eerste verdieping. Mindervalide personen kunnen met behulp van een 
moderne stoellif t het restaurant bereiken.  
Voor mindervalide groepen tot 160 personen is er daarnaast nog de mogelijkheid om de ruimtes 

‘Volendamzaal’ of  ‘Tulpenzaal’ op de begane grond te reserveren. In deze zalen serveren we de lunch en het 
diner standaard aan tafel. 
Indien u additionele of  speciale wensen heef t, of  als er personen in uw groep zijn met specif ieke diëten, dan 

horen wij dit graag minimaal drie dagen van tevoren. We vragen u ook minimaal drie dagen van tevoren aan 
te geven welk menu u graag zou willen nuttigen, het aantal mensen in de groep en de geschatte aankomsttijd.  
 

Als u op de dag van uw bezoek besluit om een lunch of  diner te nuttigen, is dit wellicht ook mogelijk. Vraag 
a.u.b. naar de mogelijkheden. We kunnen in dit geval echter niet garanderen dat alle maaltijden beschikbaar 
zijn, of  dat alle beschikbare maaltijden zodanig compleet zijn zoals hieronder aangegeven. 

 
 
Koffie met gebak 

• Twee koppen kof fie of  thee met boerencake en slagroom 

• Twee koppen kof fie of  thee met appelgebak en slagroom 

• Een kop kof fie of thee met gesorteerd gebak 

• Twee koppen kof fie of  thee met gesorteerd gebak 

 
 
Kaasproeverij arrangementen 

• Kaasplankje Simonehoeve: 5 soorten kaas, mosterd, crackers en een consumptie naar keuze 

• Kaasproeverij De Luxe: 4 soorten kaas, 2 soorten mosterd, chutney, gefrituurde kaassnacks, 2 glazen wijn 
en een glaasje jenever 

• Kaasproeverij wedstrijd: (optie: geblinddoekt) 5 soorten kaas proeven inclusief  een drankje naar keuze en 

een leuke attentie voor de winnaar 

• Simonehoeve Specials vanaf  4 personen: een proeverij met een combinatie van 4 soorten kaas en 4 
Hollandse bieren of  4 Hollandse likeuren of  4 Hollandse jenevers 

 

 
Aangepaste menu’s en programma’s 
Wilt u graag Halal, Koosjer, Vegetarisch of  Veganistisch eten? 

Wilt u graag een menu dat aangepast is op uw dieetwensen? 
Wilt u graag een folklore dans demonstratie, live muziek of  ander vermaak tijdens uw diner? 
Neem a.u.b. contact met ons op en we bieden u graag een maaltijd aan op basis van uw wensen.  

 
 

Typisch Hollandse Lunch  

Gesneden brood wit/bruin, kadetjes en rozijnenbrood 
Twee soorten kaas 
Diverse soorten vleeswaren 

Twee salades zoals rundvleessalade en aardappelsalade 
Gerookte makreel 
Roomboter 

Appel of  banaan als dessert 
Sinaasappelsap, melk, kraanwater, kof f ie en thee 

• Opties: Soep van de dag en/of  een kroket 
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Noord-Hollandse koffietafel  

Warme broodjes/pistoletjes 
Gesneden brood wit/bruin, kadetjes en rozijnenbrood 
Rundvlees kroket 

Twee soorten kaas  
Diverse soorten vleeswaren en zoetwaren 
Appel of  banaan als dessert 

Sinaasappelsap, melk, kraanwater, kof f ie en thee 

• Optie: Soep van de dag  
 

Boeren 12 uurtje (plateservice) 

Soep van de dag 
1 kadetje met kroket 
1 pistolet of  kadetje kaas 

1 krentenbroodje 
Appel of  banaan als dessert 
Onbeperkt kof fie, thee, kraanwater en melk 

 
 
Uitgebreide Hollandse Koffietafel 

Warme broodjes/pistoletjes, gesneden brood wit/bruin, kadetjes en rozijnenbrood 
Twee soorten kaas 
Diverse vleeswaren waaronder rosbief  en rollade 

Drie luxe salades waaronder rode zalmsalade 
Rundvlees kroket 
Gerookte zalm 

IJs met verse vruchten en slagroom als dessert 
Sinaasappelsap, melk, kraanwater, kof f ie en thee 

• Optie: Soep van de dag  

 
 
Arrangement Simonehoeve 

Ontvangst met 2 koppen kof fie of thee en gesorteerd gebak 
Gratis rondleiding door de kaasboerderij en klompenmakerij inclusief  demonstraties en proeverijen 
Typisch Hollandse Lunch 

 
 
Standaard 3 gangen Lunch of Diner 

Er zijn 3 menu’s waaruit u de keuze kunt maken welk menu of  menu’s u wilt hebben.  
 

Soep van de dag 
 

Menu 1:  Gepaneerde schnitzel met pepersaus 
Menu 2:  Gemarineerde kipfilet met saus en vruchten 
Menu 3:  Verse kabeljauwfilet op een bedje van gestoomde groentes  
 

Bij alle menu’s worden gefrituurde aardappelen, groentes van het seizoen, gemengde salade en sausjes 
geserveerd. Als dessert wordt ijs met verse vruchten en slagroom geserveerd. 
 

Menu 4: Typisch Hollands Menu 
Erwtensoep 
Hollandse stamppot met gehaktbal en rookworst 

Vlaf lip, een smaakvolle combinatie van yoghurt, vla, aardbeiensaus en een strooisel van chocolade vlokken 
 
Naast de vier standaard menu’s biedt Simonehoeve ook een uitgebreid aanbod aan andere opties. 
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Simonehoeve Landbuffet (vanaf  20 personen) 

Rijk gevulde tomatensoep 
Vers afgebakken en gesneden stokbrood 
Boerenkruidenboter 

Kaasplateau met verschillende soorten kaas 
Gemengde sla met f risse rauwkost en dressing 
Stukjes gemarineerde kipf ilet met zelfgemaakte pindasaus 

Heerlijke malse biefstuk blokjes in roomboter gebraden, begeleid met een stroganof fsaus  
Krokant gebakken Volendammer kibbeling met ravigotesaus 
Nasi 

Gefrituurde aardappelpartjes 
Kleurige en smakelijke verse seizoensgroenten 
Ter afsluiting: een heerlijk dessert buf fet met diverse soorten ijs en slagroom. Optie: vers f ruit salade. 

 
 
Simonehoeve Hollandse Avond met een interactieve Folklore Dans Demonstratie (vanaf  30 personen) 

Simonehoeve Hollands Buf fet + Demonstratie Folklore Dansgroep met interactieve klompendansen 
Tomaten-groente soep 
Boeren kruidenboter en stokbrood 

Gemengde bladsla, rauwkost en twee soorten dressing 
Gehaktballetjes met vleesjus 
Blokjes kipf ilet in zoete saus 

In de oven gegaarde kabeljauwf ilet geserveerd op een warm bedje van gestoomde verse groenten 
Gekookte aardappelen 
Gebakken krieltjes 

Stamppot van rode kool, appeltjes en aardappelen 
Hollandse seizoensgroenten 
Ter afsluiting: Twee soorten roomijs met vers geklopte slagroom en verse vruchten 

 
 
Stamppotbuffet  (vanaf  20 personen) 

Roggebrood met katenspek 
Erwtensoep met rookworst 
Hutspot met stoofvlees 

Boerenkool met kipdijvlees 
Zuurkool met salami en ananas 
Andijviestamppot met spekjes 

Gehaktballen 
Rookworst 
 

 
Saté buffet  (vanaf  20 personen) 
Kipsaté met satésaus 

Gehaktballetjes in ketjapsaus 
Brood met bruchetta boter 
Rundvleessalade 

Aardappelsalade met lente-uitjes 
Atjar tjampoer 
Geroosterde uitjes 

Kroepoek 
Nasi 
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Uitgebreide warme en koude buffetten vanaf  30 personen 

 
Luxe Koud Buffet Gouwzee 

Zalmsalade met rode zalm, decoratief  en royaal opgemaakt 
Vleessalade uit eigen keuken 
Franse beenham met asperges 

Gegrilde rosbief  met rucola, pijnboompitjes, pesto en oude kaas 
Gebraden f ricandeau, pikant gekruid met Oosterse saus 
Royaal opgemaakte schotel met brie, gerookte kip en paté 

Huisgerookte Noorse zalm, licht gezouten uit het mooiste gedeelte van de vis  
Sappige rivierkreef tjes. Een traktatie, gecombineerd met onze eigen cocktailsaus  
De lekkerste gerookte paling uit de beste rokerij van Volendam 

Vers uitgesneden haring, gegarneerd met uitjes en zuur 
Krabsalade, decoratief  gegarneerd met surimikrab 
Zelfgemaakte tonijnsalade met citroensap en peper 

Vers afgebakken stokbrood in decoratieve broodmanden 
Diverse luxe afgebakken bolletjes 
Kruidenboter en roomboter van de boerderij 

 
Italiaans buffet  
Spaghetti bolognese, met een zelfbereide tomatensaus 

Tagliatelle carbonara, met een saus van room, spekjes en een vleugje knof look  
Macaroni Milanese, met gehakt en een zoetzure saus 
Saltim bocca alla Romana, kipf ilet met parmaham en wilde spinazie 

Gemarineerde zalmsteaks met een krokant korstje, geserveerd met een roomsaus  
Ossobuco, gekruide kalfsschenkel (zonder been), in tomatensaus met veel verse kruiden 
Verse, knapperige, Italiaanse salade met een pestodressing  
Knapperig gebakken ciabatta, in decoratieve broodmanden 

Zelfgemaakt kruidenboter met bieslook en roomboter van de boerderij 
 
Tapas Buffet   Een mengeling van koude en warme Spaanse lekkernijen 

Pikante merguez-worstjes uit lokale worstmakerij 
Pinchitos pollo (mini kipstokjes) met een zoet pittige saus 
Paëlla 

Houten plank met diverse worstsoorten en kaas 
Spiesjes meloen met gedroogde ham 
Kip drumsticks in piri pirisaus 

Albondigas (balletjes gehakt) in een zoetzure saus 
Gamba spies met pesto 
Tomaat/mozzarella salade met basilicum 

Potato tapas (gegrilde roseval aardappeltjes met rozemarijn en knof look) 
Gegrilde knof look champignons 
Vers gebakken ciabatta’s 

Zelfgemaakte kruidenboter 
Knof lookmayonaise 
 

Aziatisch buffet  
Biefstukreepjes met pittige ketjapsaus 
Kipstukjes met bombaybalisaus 

Gamba’s met Kyotosaus 
Bami malay 
Kippendijen in zoetzure saus 

Stukjes malse kip in saté saus 
Witte rijst 
Wok groenten 

Roseval aardappels met cajunkruiden 
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Bourgondisch Buffet 

KOUD 
Zalmsalade naar eigen recept 
Rivierkreef tjes met cocktailsaus 

Heetgerookte zalm uit lokale rokerij 
Groene salade 
B’rustiekbrood met kruidenboter  

 
WARM 
Stukjes gemarineerde kip met onze zelfgemaakte satésaus 

Zalmsteaks met een roomsaus 
Biefstuk in stroganof fsaus  
Biefstuk in pepersaus 

Lichtgekruide in roomboter gebakken aardappeltjes 
Kleurige en smakelijke groenten 
Nasi 

 
 
Vegetarisch Buffet Te bestellen vanaf 20 personen in combinatie met een ander uitgebreid buffet 

KOUD 
Salade caprese – de klassieker van tomaat, mozzarella en basilicum 
Carpaccio van courgette – met pesto, pijnboompitjes en snippers oude kaas 

Wraps – gevuld met tomaat, rode ui, sla, Italiaanse kruiden en pijnboompitjes  
 
WARM 

Home made pasta – met bospaddenstoelensaus en kastanjechampignons 
Wok groenten – besprenkeld met een pittige marinade 
Bonne Femme – mix van krieltjes, worteltjes, doperwtjes, champignons en ui 

Vegetarische balletjes – in yakitorisaus 
Oosterse nasi 
Aardappelgratin – met een topping van gesmolten kaas 

 
 
Buffet Simone   Super luxe buf fet met zeer smakelijke warme en koude gerechten  

KOUD 
Carpaccio - dungesneden rundvlees met pijnboompitjes, Parmezaanse kaas en rucola 
Caesarsalade - met gerookte kip, uitgebakken spek, Romeinse sla en mayodressing  

Huisgerookte zalm - licht gezouten en van het mooiste gedeelte van de vis  
Vitello Tonato - heerlijke combinatie tussen f ijngesneden kalfsvlees en tonijn 
De lekkerste gerookte paling uit de beste rokerij van Volendam 

Rivierkreef tjes - gecombineerd met cocktailsaus naar moeders recept 
Vers afgebakken en gesneden stokbrood in decoratieve broodmanden 
Zelfgemaakte kruidenboter met bieslook 

 
WARM 
Saltim bocca van varkenshaas met Parmaham 

Italiaanse pasta met roomsaus en paddenstoelen 
Heerlijke malse kogelbiefstuk uit lokale slagerij met huisgemaakte stroganof fsaus 
Zacht gegaarde kalfsentrecôte begeleid met pepersaus 

Gebraden kippendijvlees met pesto-roomsaus 
Licht gekruide roseval aardappeltjes uit de oven 
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Buffet IJsselmeer / Keuze van de chef  Een combinatie van de lekkerste vlees- en visgerechten. 

KOUD 
Zalmsalade met rode zalm, decoratief  en royaal opgemaakt 
Huisgerookte zalm - licht gezouten en van het mooiste gedeelte van de vis  

De lekkerste gerookte paling uit de beste rokerij van Volendam 
Vers uitgesneden haring, gegarneerd met uitjes en zuur 
Combinatie van slasoorten, met een heerlijke dressing  

Volendams gerookte beenham met asperges 
Gegrilde rosbief  met rucola, pijnboompitten en oude Beemster gerijpt  
Meloen met parmaham 

Gebraden f ricandeau, pikant gekruid met een Oosterse saus 
Franse brie met walnoten 
Vers afgebakken stokbrood in decoratieve broodmanden 

Zelfgemaakte kruidenboter met bieslook 
 
WARM 

Stukjes gemarineerde kip met onze zelfgemaakte satésaus 
Heerlijke, malse, zacht gegaarde kogelbiefstuk, begeleid met stroganoffsaus en met pepersaus 
Krokant gebakken zalm met een roomsaus 

Lichtgekruide in roomboter gebakken aardappeltjes 
Kleurige en smakelijke wokgroenten besprenkeld met vergine olijfolie 
Gekookte rijst met f ijne Indische groenten 

 
 
Simonehoeve Grand Dessert Buffet   De mooiste én lekkerste afsluiting van de avond! 

Alleen in combinatie met een van de hierboven beschreven ‘Uitgebreide warme en koude buffetten’. 

Verschillende bavarois taarten 
Prof iteroles taart met chocoladesaus 

Bombe creative 
Tiramisu longeur 
Diverse Franse mini patisserie 

 

Gourmet vanaf 8 personen, voor kleinere groepen maken wij graag een offerte op maat 
 

Alle Gourmet mogelijkheden zijn inclusief : 
• Diverse sauzen  •  Fijngesneden ui, paprika en champignon  •  Gemengde sla en rauwkost 
•  Voorgebakken aardappel schijf jes  •  Stokbrood en kruidenboter 

 

Gourmetparty de Luxe 
Zeven soorten vlees,  
totaal 300 gram p.p. 

 
Kogelbiefstuk 
Kalfsbiefstuk 

Bacon hapje 
Gemarineerde kip 

Shoarma 

Indisch gehakt 
Varkenshaas 

 

Gourmetparty Speciaal 
7 soorten vlees, gemarineerd 

totaal 300 gram p.p. 

 
Kogelbiefstuk 

Kalfsbiefstuk 
Varkenshaas 
Bistrostokjes 

Lamsracks 
Lamshaas 

Kip 

Groenten 
 

Vis Gourmetparty 
Vijf soorten vis, gemarineerd 

totaal 350 gram p.p. 

 
 

Gamba’s 

Kabeljauw 
Zalm 
Tonijn 

Pangasius 
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Barbecue 
 

Onderstaande barbecue mogelijkheden zijn vanaf  15 personen en zijn inclusief : 
• Knof looksaus, Sambalsaus, Barbecuesaus en Satésaus 

• Aardappelsalade, groene salade en koolsalade 
• Stokbrood en kruidenboter 
• Het vlees en de vis wordt voor u gebarbecued. 

 

Barbecue Populair 
Braadworst 

Gekruide kippendij 

Hamburger 
Shaslick 
Kipsaté 

 

 

Barbecue de Luxe 
Kogelbiefstuk 

Gekruide kippendijen 

Zalmpakket met groente 
Kipsaté 

Pittig kalfsmerquezworstje 

 

 

Vegetarische Barbecue 
Vegetarische shaslick 

Kaasschnitzel 

Vegetarische burger 
Groentespies 

 

 
Barbecue Halal 

2 Merquez worstjes 

Gekruide kippendijen 
Halalburger 

Kipsaté 

 

 
Barbecue Vis 

Scholf ilet 

Garnalenspies 
Pangasius f ilet 
Grote gamba 

Zalm-op-groente pakket 
 
 

 
Kinder BBQ (<12jr.) 

Saté stokje 

Hamburgertje 
BBQ-worstje 

 

Alleen i.c.m. een ander 
BBQ-menu 

 

Oklahoma Smoker Barbecue 
De unieke Oklahoma Smoker Barbecue is te boeken voor groepen vanaf  20 personen. Het vlees wordt door 
de zeer ervaren braadmeester voor u gegrild en gerookt en is daardoor werkelijk om uw vingers bij af  te 

likken. Het eten wordt in buf fetvorm gepresenteerd en het brood wordt vers in de Smoker afgebakken en is 
dus heerlijk knapperig. En met de hout gestookte pizza-oven zijn versgebakken Flammkuchen of  Focaccia 
optioneel bij te boeken. 

 
Basic Oklahoma Smoker BBQ 
100% rundvlees hamburger 

Mals gebraden kippendijen 
Pulled chicken 
Barbecue braadworst 

Rundvleessalade 

Aardappelsalade met lente-uitjes 
Koolsalade met rozijntjes en walnoten 
Bruchetta boter 

4 koude sauzes en warme satésaus 
Turks brood 

 

Oklahoma Smoker BBQ de Luxe  
Hamburger van 100% rundvlees  
Gebraden malse kippendijen  

Pulled chicken  
Barbecue braadworst  
Biefstuk  

Zalm  
Spare-ribs 

Rundvleessalade  
Aardappelsalade met lente-uitjes  

Frisse salade met rozijntjes en walnoten  
Caprese salade  
Roseval aardappelpartjes  

Brood  
Diverse sauzen 
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SIMONEHOEVE 
Workshops en Activiteiten  

 

Onderstaande activiteiten zijn heel goed te combineren met onze horeca mogelijkheden. Een groot deel van 
deze workshops en activiteiten zijn ook op locatie mogelijk.  Voor meer informatie of  reserveringen, aarzel niet 

om contact op te nemen 
 
 

Simonehoeve Experience 
Bij aanvang wordt u omgekleed tot echte Volendammer. Ieder krijgt een Volendams kostuum aan en indien u 
wenst ook klompen. Gehuld in deze kledij word t er eerst een groepsfoto gemaakt, gevolgd door de rondleiding 

en kaasproeverij in onze boerderij. Een onvergetelijke ervaring met een foto van 15 x 23 cm als aandenken.  
Op aanvraag: A4 formaat afdrukken van foto  
 

 
Kaasproefwedstrijd 
U proef t een variatie aan overheerlijke kaas, gekoppeld aan een wedstrijd. Op uw wedstrijdformulier vult u in 

welke soort kaas u denkt dat het is, en of  het  jong, oud of  belegen is. Een glaasje wijn, bier of  f risdrank maakt 
dit tot een compleet en gezellig geheel. Deze smakelijke (en leerzame!) wedstrijd kan in groepjes, of  
individueel gedaan worden.  

 
 
Workshop Boerenkaas Maken 

U wordt ontvangen in de workshopruimte waar u de informatie over de Boerenkaas en het maken daarvan te 
horen krijgt. Na deze informatie gaat u onder begeleiding kaas maken. Dit kan per persoon (vanaf  6 personen) 
maar ook per duo (vanaf  12 personen). Tijdens de workshop is er onbeperkt kof f ie/thee.  Als de kaasjes onder 

de pers staan, krijgt u een rondleiding door de kaasboerderij en klompenmakerij. Tijdens deze rondleiding kunt 
u alle kaassoorten proeven, een glaasje vruchtenwijn proberen en typisch Hollandse koekjes proeven. Na de 
rondleiding kunnen de kaasjes onder de pers vandaan gehaald worden. Deze heel jonge kaasjes krijgen dan 

nog een kleine behandeling voordat u ze mee kan nemen naar huis.  Totale duur 2- 2,5 uur. 
 
 

Workshop Klompen Maken 
In de klompenmakerij krijgt men een gezamenlijke uitleg en demonstratie hoe klompen gemaakt worden, 
zowel handmatig als met de machine. Alle kneepjes van het vak worden uitgelegd en iedereen krijgt de 

mogelijkheid om per persoon (vanaf  4 personen) of  per twee personen (vanaf  12 personen) een klomp te 
maken vanuit een blok hout. Bovendien mag iedereen ook een half fabricaat graveren zodat er altijd een eigen 
klomp mee naar huis gaat. Aan het einde van de workshop krijgt u een rondleiding door de kaasboerderij. Dit 

is inclusief  proeverijen van alle kaassoorten, Hollandse koekjes en vruchtenwijn. Totale duur circa 2 uur, 
waarvan circa 1,5 uur klompen maken en graveren.  
 

 
Workshop Klompen Decoreren 
Dit is een heel gezellige workshop, waarbij u een paar souvenirklompjes van 14 cm op uw eigen manier kunt 

schilderen. Indien u wilt, kunt u hiervoor ook sjablonen gebruiken. Uiteraard krijgt u het door uzelf  versierde 
paar klompjes mee naar huis. Kind t/m 3 jaar is grat is per betaalde workshop. Als de klompen geschilderd zijn, 
kunt u een gratis rondleiding krijgen door de kaasboerderij en klompenmakerij inclusief  demonstraties en 

proeverijen. Duur circa 2 uur waarvan circa 1,5 uur decoreren.  
Behalve een paar souvenirklompjes van 14cm kunt u ook kiezen om per persoon een enkele draagklomp (mt 
36-40) te decoreren.  

Ook mogelijk is een workshop met een paar klompen in eigen maat. Deze workshop duurt ca. 2,5 uur. 
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Workshop Mozaïeken 

In onze gezellige workshopruimte kunt u in korte tijd de meest f leurige objecten en kunstwerken maken met 
glasmozaïek en keramische tegelmozaïek. Ter inspiratie zijn er diverse voorbeelden aanwezig en tal van 
foto’s van reeds gemaakte voorwerpen.  

 
 
Workshop Kaarsen maken 

Tijdens de workshop kaarsen maken maak je een kaars volgens de gietmethode. De kaarsen kunnen extra 
mooi gemaakt worden met decoraties, o.a. servetjes, linten, groen, steentjes. Als extra wordt er een 
keramieken bordje beschilderd in de kleur bijpassend bij de gemaakte kaars. Ook nu de dagen weer langer 

worden, geven aangestoken kaarsen nog steeds een gezellig gevoel in huis maar ook in de tuin. En dit 
heerlijke gevoel wordt nog groter als je zelf  de kaarsen hebt gemaakt. Gezellig met je vriendinnen of  familie, 
voor een feestje of  vrijgezelle dag of  gewoon zomaar voor de gezelligheid. De workshop duurt ca. 1,5 uur. 

 
 
Workshop Macramé 

Tijdens deze leuke en creatieve workshop maak je een mooie hanger met 3 veren voor aan de wand.  
De workshopbegeleidster zorgt voor het garen. Is uw hanger niet klaar, dan krijgt u het benodigde garen mee 
naar huis om het thuis af  te maken. Deze workshop wordt in principe om de week gegeven. Doet u de 

workshop op woensdag, dan eindigt de begeleiding om uiterlijk 16.00 uur. De workshop duurt 2 uur. Deze 
workshop is geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf  6 jaar. Minimum deelname 6 personen.  
 

 
Workshop ijs maken 
Hoe leuk is het om je eigen ijs te maken. Je leert alle facetten van het ijs  maken met en zonder de hulp van 

een ijsmachine. Natuurlijk krijg je het heerlijke zelfgemaakte ijs mee naar huis!  
Bij de reservering even aangeven welk soort ijs je wenst te maken:  
Roomijs op basis van melk 

Sorbetijs op basis van water 
De workshop duurt ca. 2 uur. Minimum deelname 4 personen. 
 

 
Auto, wandel, fiets (puzzel) tochten. 
Wij hebben prachtige, met veel zorg samengestelde, tochten door de omgeving. Het vertrekpunt is bij de 

Simonehoeve. U krijgt van ons een routeomschrijving met uitleg. Kijk op onze website voor meer informatie 
over onze auto- wandel- f iets (puzzel) tochten. Fietshuur kunnen wij voor u regelen. 
 

 
Workshop Vis Roken 
Bij ontvangst ontvangt u informatie over het roken van uw gekozen vissoort. Als de vis aan het garen is in de 

rookton, kunt u in de tussentijd een rondleiding krijgen door onze kaasboerderij en klompenmakerij inclusief  
proeverij van alle kaassoorten, vruchtenwijn en Hollandse koekjes.  De eigen gerookte vis wordt hierna 
geproefd op een toastje. Inbegrepen zijn daarnaast 2 palingen of  1 (stuk) zalm, poon, forel, schar of  makreel 

per persoon. In verband met de rookontwikkeling wordt deze workshop buiten gegeven. Duur circa 3,5 uur. 
Ook in wedstrijdverband met meerdere rooktonnen mogelijk.  
 

 
Workshop Volendammer Klompendans 
Deze oer-Hollandse dans wordt u met veel plezier door onze begeleiders bijgebracht in een muzikale 

workshop. Vanzelfsprekend danst u in Volendammer kostuum én op klompen. U zult zien, na af loop kunt u 
zeggen dat u de enige echte klompendans machtig bent! Zelfs onze klanten die minder goed ter been zijn 
willen we laten genieten, zo kan de dans ook zittend gedaan worden. Duur circa 1,5 uur inclusief  glas 

Simonehoeve wijn of  jus d’orange. Voor een meerprijs of  bij grote groepen is deze workshop ook mogelijk 
onder begeleiding van een folklore dansgroep 

  



 

 

Simonehoeve 
Kaasboerderij, klompenmakerij, restaurant, lokale reisleiding, workshops en activiteiten 

Wagenweg 2 
1145 PW  Katwoude/Volendam 
Nederland 
Tel.:  +31 (0)299 365828               Mobiel:   +31 (0)6 16922730 
Email:    info@simonehoeve.com                  Website: www.simonehoeve.com 

 

Pagina 10 van 13 

Oudhollandse spellen (binnen) 

Op onze boerderij kunt u aan den lijve meemaken hoe de Hollanders zich vermaakten in hun schaarse vrije 
tijd! Avontuurlijke en slim bedachte spellen zorgden voor veel vertier. Wat dacht u van: koe melken, zet de 
boer op zijn plaats, knikkersjoelen, boer zoekt vrouw, gatenkaas, klomp -, kaas- en vissenspel, kaas kegelen 

om maar een paar spellen te noemen? De spellen worden afgestemd op uw vraag en het aantal deelnemers. 
Het geheel heef t een duur van circa 1,5 uur, maar kan ook ingekort worden.  
 

 
Boeren-Tienkamp op het land (buiten) 
De spellen worden uitgelegd, groepjes samengesteld en het avontuur kan beginnen. Een greep uit onze 

spellen zijn jeu de boer, levendige kruiwagenloop, klomploopwedstrijd, koe melken, trek hem/haar over de 
koeienvlaai, zet de boer op zijn plaats, paling darten, kaas kegelen en hooivork werpen. Uiteraard ontbreekt 
de rondleiding door de kaasboerderij en klompenmakerij niet aan het programma. Duur circa 1,5 uur. Bij slecht 

weer of  als het weiland te drassig is, hebben we een aangepast binnenprogramma. 
 
 

Folklore Dans Demonstratie 
Optreden van een lokale folklore dansgroep met demonstraties van verschillende dansen waaronder diverse 
klompendansen. Er is gelegenheid om mee te dansen, indien gewenst. 

 
 
Op locatie in Nederland of (ver) daarbuiten 

Ambachtelijke klompenmaker, uitgebreide kaasproeverij, folklore dans demonstratie/workshop, kaasdames, 
traditionele haring/vis kar, foto’s in kostuum, poffertjeskraam, stroopwafelkraam, workshops, spel len, typisch 
Hollandse decorstukken, etc.  

 
Voor meer informatie of  een of ferte op basis van uw wensen, aarzel niet om contact op te nemen.  
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SIMONEHOEVE  
Dagprogramma voorbeelden  

 

Simonehoeve is de ideale locatie voor een feestelijk dagje uit met uw vereniging, bedrijf, vriendinnen, 
vrienden of familie. 
 

Simonehoeve kan voor iedere doelgroep en ieder budget een programma op maat maken.  
Wij denken graag met u mee en we zijn pas tevreden over een programma, op het moment dat dit 
volledig aan uw verwachtingen voldoet. 

 
Voor al deze programma’s geldt dat de Simonehoeve de benodigde reserveringen en entreekaarten verzorgt 
waardoor u het gemak heef t van één aanspreekpunt en één factuur.  

 
De hiernavolgende dagprogramma’s zijn qua tijden en inhoud geheel naar uw wensen aan te passen. Wij 
gaan ervan uit dat u met eigen vervoer c.q. eigen gehuurde bus komt. Indien u het wenst kunnen wij ook uw 

vervoer regelen. 
Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.simonehoeve.com maar u kunt uw vragen natuurlijk 
ook e-mailen info@simonehoeve.com of  stellen per telefoon 0299-365828. 

 

 
De zalen op de begane grond zijn te boeken voor minder valide groepen.  
Voor kleinere groepen of  klant specif ieke wensen, prijs op aanvraag.   

 
  

Alle dagprogramma’s zijn op basis van:  

- Twee Koppen Kof f ie/Thee met cake en slagroom 
- Typisch Hollandse Lunch aan tafel geserveerd (excl. soep en kroket) 

 

In plaats van cake kunt u, voor een kleine meerprijs, ook appelgebak of  gesorteerd gebak reserveren.  
 
Aan de Typisch Hollandse Lunch kan de soep van de dag en/of  een kroket toegevoegd worden. 

Het is ook mogelijk om een van de volgende lunches te reserveren: 
- Typisch Hollands Lunch Buf fet i.p.v. aan tafel geserveerd. Let op, bij een buffet gaan wij er vanuit 

dat de groep goed ter been is en plaats kan nemen in het restaurant op de eerste verdieping.  

- Noord-Hollandse Kof f ietafel (altijd) aan tafel geserveerd  
- Boeren 12-uurtje (altijd) aan tafel geserveerd 

Een Uitgebreide Hollandse Kof f ietafel of  een warme lunch is natuurlijk ook mogelijk, zie voor een 

omschrijving van verschillende lunches/menu’s  pagina’s 1-7 van dit combi-document. 
 
Wij verzorgen graag een op maat gemaakt programma. Zie voor meer mogelijkheden hierboven en ook onze 

prijslijst. Mochten er vragen of  andere wensen zijn, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. 
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SIMONEHOEVE 01:  Kaas, klompen en paling 

10:00 uur:  Ontvangst met twee koppen kof fie/thee met cake en slagroom 
 Rondrit door Volendam en omgeving met lokale gids en eigen bus 

Onderweg bezoeken we ook nog een palingrokerij waar u een rondleiding krijgt en natuurlijk 

ook een toastje met paling. Bij de palingrokerij staat u wel een half  uur (*).  
13:30 uur:  Typisch Hollandse Lunch aan tafel geserveerd 
14:30 uur:  Rondleiding door de Simonehoeve 

15:30 uur:  Ter afsluiting een kop kof fie met stroopwafel 
16:00 uur:  Vertrek van Simonehoeve 
 

* Indien er mensen moeilijker ter been zijn en niet zo lang kunnen staan, is het ook mogelijk om de palingroker in de 
Simonehoeve uit te nodigen. De gehele groep krijgt dan de demonstratie in de Simonehoeve i.p.v. in de palingrokerij.  
De mensen kunnen dan zitten in ons restaurant waarbij de palingroker uitleg geeft. Natuurlijk  krijgt iedereen het toastje 
paling om ook het product te proeven.  

 
De Simonehoeve kan ook vacuüm verpakte vers gerookte paling verzorgen. Per 100gram of  250gram 
gef ileerd of  niet-gef ileerd per half  pond, pond en kilo. Laat ons bij uw reservering of  uiterlijk ’s morgens vroeg 

bij aanvang van uw reis richting de Simonehoeve weten in welke hoeveelheden u de paling wilt hebben. Wij 
zorgen er dan voor dat de paling aan het eind van de lunch wordt uitgedeeld. Indien u ons op zondag bezoekt, 
dienen wij uw bestelling uiterlijk zaterdagochtend voor 9:00 uur te hebben.  

 
 
SIMONEHOEVE 02: Simonehoeve en historisch Volendam  

10:00 uur:  Ontvangst met twee koppen kof fie/thee met cake en slagroom 
11:00 uur:  Rondleiding door de Simonehoeve   
12:15 uur:  Typisch Hollandse Lunch aan tafel geserveerd 

13:30 uur: Wandeling door Oud-Volendam met lokale gids (groep per gids max. 25 personen).   
14:30 uur: Bezoek aan het Volendammer museum (niet mogelijk in winterperiode)  
15:15 uur: Korte wandeling naar een gezellig Volendams café voor een afsluitende kop kof fie en een 

heerlijk ijsje. Hierna heef t u nog vrije tijd in Volendam tot uw vertrek. 
 
 

SIMONEHOEVE 03: Simonehoeve, Volendam en Marken 
10:00 uur:  Ontvangst met twee koppen kof fie/thee met cake en slagroom 
11:00 uur:  Rondleiding door de Simonehoeve 

12:15 uur:  Typisch Hollandse Lunch aan tafel geserveerd  
13:15 uur: Rondrit door Volendam en omgeving met lokale gids en eigen bus 
15:00 uur: Boottocht over het Markermeer van Volendam naar Marken. 

15:30 uur: Aankomst in Marken waar men vrije tijd heef t om rustig dit leuke schiereiland met haar 
typische houten huisjes en klederdracht te bekijken.  

16:15 uur: Einde programma 

• Vanaf  de haven tot de parkeerplaats is het 500 tot 700 meter lopen, afhankelijk van de genomen route 
Op Marken worden parkeerkosten berekend, zowel voor personenauto’s als voor touringcars.  
 

 
SIMONEHOEVE 04: Simonehoeve met folklore dansmiddag 
10:00 uur:  Ontvangst met twee koppen kof fie/thee met cake en slagroom 

11:00 uur:  Rondleiding door de Simonehoeve 
12:15 uur:  Typisch Hollandse Lunch aan tafel geserveerd  
13:15 uur: Korte rondrit door Volendam en omgeving met lokale gids en eigen bus 

14:15 uur: Interactieve demonstratie Folklore dansen door een dansgroep. Enkele mensen worden ook in 
de Volendammer dracht aangekleed en alle overige mensen kunnen vrijblijvend mee dansen.  

15:45 uur: Ter afsluiting is er voor iedereen een heerlijk kopje kof fie met stroopwafel en wordt er een 

gratis tombola gehouden waarbij iedereen kans maakt om nog leuke prijzen te winnen. 
16:00 uur:  Vertrek van Simonehoeve 
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SIMONEHOEVE 06: Simonehoeve, bezichtiging molen Van Katham en Volendam 
10:00 uur:  Ontvangst met twee koppen kof fie/thee met cake en slagroom 
10:45 uur:  Rondleiding door de Simonehoeve 

12:00 uur:  Typisch Hollandse Lunch aan tafel geserveerd  
13:15 uur: Bezoek aan de molen van Katham waar de molenaar zelf  uitleg geef t en de gehele molen van 

binnen laat zien. Voor de liefhebbers kan er nog naar de top van de molen geklommen 

worden. Aansluitend een korte rondrit door Volendam en omgeving met lokale gids en eigen 
bus. Eventueel vrije tijd Volendam tot uw vertrek. 

 

 
 
 

Behalve bovenstaande voorbeelden zijn er nog tal van mogelijkheden: 

• Wandeling met lokale gids in Edam met bezoek aan de Grote Kerk en/of  Edams museum 

• Wandeling met lokale gids in Volendam en eventueel bezoek aan Volendams Museum 

• Fiets (puzzel)tochten met of  zonder lokale gids 

• Bingo-, bridge- en klaverjas arrangementen 

• Combinatie bezoek Simonehoeve en Amsterdam 

• Bus tour door het UNESCO Werelderfgoed De Beemster 

• Etc. 
 
 

 
 

 
OOK MOGELIJK Bedrijfs- en relatiegeschenken: klomp(souvenirs) of  kazen met bedrijfslogo, 
gepersonaliseerde gegraveerde klompen, gepersonaliseerde souvenirs, geschenkmanden, etc. 


