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Welkom bij Restaurant De Twee Provinciën.
Een eigentijdse eet- drinkgelegenheid naast de
jachthaven van Paterswolde. Op een unieke locatie 
met prachtig uitzicht op het Paterswoldsemeer, waar 
u kunt genieten van de  bezigheden van de
watersporters en de mooiste zonsondergang van de 
omgeving.

De vriendelijke en attente bediening van De Twee 
Provinciën adviseren u graag bij de samenstelling van 
uw diner. Ook geven wij u graag advies over ons
verrassend wijnassortiment. Wij bieden binnen een 
fris getint, sfeervol en comfortabel interieur.
Enthousiasme, professionaliteit en gemotiveerde
medewerkers, m.a.w. heerlijke & eerlijke producten.

U kunt uw eigen 3- of 4-gangenmenu samenstellen.
Met daarnaast een wijnadvies uit onze mooie
collectie wijnen, waarvan u een ruime keuze per glas 
heeft. En ook voor de kinderen hebben wij uiter-
aard een bijpassend menu. Kortom voor een lekkere 
en leuke avond uit, maar ook voor een hapje en/of 
drankje, een snelle lunch cq uitgebreide lunch,
zakelijke lunch (gratis internet) of zelfs een zondags 
ontbijt om de dag goed en relaxed mee te beginnen.

Restaurant De Twee Provinciën
is uitstekend geschikt voor uw:

Diners - Lunches - Buffetten - Recepties - Bruiloften
- Barbecues - Promotie - Bedrijfsfeesten

- Condoleances - Vergaderingen 
- Diploma uitreikingen - Dansfeesten - Galabal 

of evenementen.
Tot 700 personen met ruime parkeergelegenheid..

Maatwerk in feesten
Elke gelegenheid moet volledig afgestemd zijn op 
uw wensen en uw persoonlijke beleving. u bespreekt
uw wensen met ons en vanaf dan is uw feest onze 
zorg. Wij garanderen u een vlekkeloos verloop van 
uw feest en maken er een stuk maatwerk van.

Advies
Wij adviseren u graag over een aantal praktische 
zaken in de voorbereiding van uw feest, om zo bij 
te dragen aan een geslaagd feest. Uw feest is onze 
uitdaging en net als u kijken wij graag terug op een 
geslaagd feest met tevreden gasten.

Culinair genieten op uw trouwdag
Vanzelfsprekend wilt u op uw trouwdag genieten 
van een  geweldige maaltijd. Wij bieden u een ruime 
keuze uit heerlijke buffet- of dinerarrangementen.
Gezellig en lekker eten met fantastisch uitzicht over 
het Paterswoldsemeer.

Maak uw feest geslaagd!
Restaurant De Twee Provinciën is gespecialiseerd 
in het organiseren en uitwerken van uw bruiloft of 
partij. Het is onze specialiteit om iedere bruiloft tot 
een feest te maken. De sfeervolle zalen en attente 
medewerkers staan hierbij garant voor een gezellige 
en ongedwongen sfeer tijden uw feest.



 

PRIJS PER PERSOON € 28,50  

DIT ARRANGEMENT IS OP BASIS VAN 4 UUR 
 

BRUILOFT ARRANGEMENT 
(vanaf 60 personen) 

Iedereen wordt ontvangen met:  een glas bubbels 

De gehele avond aan de bar te verkrijgen: 

❖ Frisdranken 
❖ Tapbieren (exclusief speciaal bieren) 
❖ Onze huiswijnen 
❖ Binnenlands gedistilleerde dranken 

Gedurende de avond worden uw gasten en u bedient met koude- 
en warme hapjes, bestaande uit: 

Koude hapjes: 

❖ gevuld eitje 
❖ canapé met roombrie 
❖ meloen in gerookte ham 
❖ torentje van kaas, ananas en een druif 
❖ Groninger droge worst  

Warme hapjes:     

❖ borrelmix 

Aan het einde van de avond serveren wij een snack naar keuze 

 
 



 

PRIJS PER PEROON € 51,50 

DIT ARRANGEMENT IS OP BASIS VAN 4 UUR 

 
 

BUFFET ARRANGEMENT 
(Vanaf 40 personen) 

Ons buffet arrangement is een volledig verzorgd arrangement en uitstekend 
geschikt voor een gezellige middag of avond. Uw gasten en u worden 
ontvangen met een borreluurtje waarbij wij een drankje naar keuze serveren 
met daarbij een broodje met kruidenboter en pesto. 

Vervolgens zullen we aanvangen met het koude buffet  
(Op tafel staan onze huiswijnen en karaffen met water) 

✓ Opgemaakte schalen met huis gerookte zalm, garnalen en makreel  
✓ Huisgemaakte aardappel- en eiersalade 
✓ Salade van diverse slasoorten, rode ui, feta, paprika en olijven 
✓ Salade van komkommer, tomaat, rode ui en mozzarella 
✓ Salade van maïskip, paprika, bieslook, rode ui en kerriesaus 
✓ Gerookte ham met meloen en ananas 
✓ Zacht gegaarde dunne lende en procureur 

Na het koude buffet worden er warme hoofdgerechten met bijpassende 
groenten en aardappelgarnituren in buffetvorm geserveerd. Deze warme 
gerechten worden in overleg met u samengesteld 

Dessert: 

✓ Tiramisu 
✓ Omelette siberiènne: klassieke huisgemaakte ijstaart met vanille ijs. De 

cake is besprenkeld met likeur en bedekt met Italiaans schuim 

De gehele avond is de bar open met: 

✓ Frisdranken, tapbieren (geen speciaal bieren) & binnenlands 
gedistilleerde dranken  



 

 

PRIJS PER PEROON € 23,25 
 

 

 

KOUD BUFFET  
OPGEMAAKTE SCHALEN MET: 

VLEES & VIS: 

✓ Zacht gegaarde dunne lende en procureur 
✓ Huis gerookte zalm, garnalen en makreel 

SALADES: 

✓ Huisgemaakte aardappel- en eiersalade 
✓ Salade van diverse slasoorten, rode ui, feta, paprika en olijven 
✓ Salade van komkommer, tomaat, rode ui en mozzarella 
✓ Salade van kip, maïs, paprika, bieslook, rode ui en kerriesaus 
✓ Gerookte ham met meloen en ananas 

 

OVERIG:  

✓ Brood met kruidenboter, aioli en pesto 

 

EVENTUEEL UIT TE BREIDEN MET: 

✓ Soep (€ 4,95 P.P.) 
✓ Warm hoofdgerecht (€ 8,50 p.p) met bijpassende groenten en 

aardappelgarnituren 

 

 

 

 

 

 



 

PRIJS PER PEROON € 24,75 
 

FRANS BUFFET 
ROMIGE BOSPADDENSTOELEN SOEP 

SALADE NICOISE: Salade met o.a. tonijn, peultjes, sjalotten, olijven 
    aardappel en paprika 

NO CEASAR SALAD: Romana sla, geplukte kip, ei, haricots verts, kappertjes
    ansjovis, tomaat en croutons 

COQ AU VIN:  In rode wijn gestoofde kip 

 

BOEUF BOURGUIGNON: Rundvlees stoofschotel met o.a. champignons,
     spek, peen en knolselderij 

 

VISSTOOF SCHOTEL: Diverse vissoorten met courgette, aubergine en  
    tomaat 

PLATEAU MET VERSCHILLENDE FRANSE KAASSOORTEN, PATÉ’S 
KRUIDENBOTER EN BROOD 

RATATOUILLE 

ROOMBOTERPUREE 

GELE RIJST 

 

 

 

 

 

 



 

PRIJS PER PERSOON € 27,50  
 

REGIONAAL BUFFET 

GRONINGER MOSTERDSOEP MET DROGE WORST 
 
BOURGONDISCHE AARDAPPELSALADE: met o.a. paprika, rode ui, 
peterselie, zilveruitjes en augurken 
 
GEROOKTE HAM, NAGELHOUT, GARNALEN, GEROOKTE MAKREEL, 
HUISGEROOKTE ZALM  
 
KIP KERRIE SALADE: met o.a. maïs, kip, paprika, bieslook, rode ui 
 
VUURTOREN SALADE: salade met feta kaas, rode ui, paprika, tomaten, 
komkommer en olijven 
 
SPINAZIE SALADE: met o.a. gebakken champignons, rode ui, mozzarella en 
frambozen dressing 
 
WARM HOOFDGERECHT  
(geserveerd met een aardappel- en groenten garnituur) 
 
* Sukade met Groninger koek 

* Visstoofschotel met o.a. courgette, aubergine en tomaat 

DESSERT: griesmeelpudding en krentje brij  

 

  



 

PRIJS PER PERSOON € 24,50  
 

BBQ BUFFET 
 

OVENVERS BROOD MET HUISGEMAAKTE AIOLI, PESTO EN 
KRUIDENBOTER 

BOURGONDISCHE GROVE AARDAPPELSALADE: met o.a. paprika rode ui, 
augurk en zilveruitjes 

VUURTOREN SALADE Salade met tomaat, komkommer, paprika, rode ui, 
feta en olijven 

SPINAZIESALADE: met o.a. gebakken champignons, rode ui, mozzarella en 
frambozendressing 

OP DE GRILL: (met satésaus, cocktailsaus, aioli en mayonaise) 

✓ saté van kippendijen 
✓ hamburger 
✓ speklap 
✓ pepersteak 
✓ braadworst 
✓ zalm 

SAUSJES: 

✓ satésaus 
✓ cocktailsaus 
✓ aioli 
✓ mayonaise  

 

FRITES 
 

 



 

PRIJS PER PERSOON € 26,75 

TAPAS BUFFET 
NACHO’S MET KAAS: guacamole en salsa saus 

BROOD MET HUISGEMAAKTE KRUIDENBOTER 

SPINATA ROMANA, GEROOKTE HAM 

GEMARINEERDE OLIJVEN 

TONIJNSALADE 

WRAPS MET HUIS GEROOKTE ZALM, BIESLOOK EN ROOMKAAS 

PITTIGE SPAANSE AARDAPPELSALADE 

SALADE: met tomaat, feta, peterselie, rode ui en komkommer 

GEROOSTERDE TOMAATJES IN BALSAMICO AZIJN 

SPINAZIESALADE: mozzarella, knoflook, zon gedroogde tomaat en een 
frambozendressing 

PITTIGE GEHAKTBALLETJES IN TOMATENSAUS 

MINI LOEMPIAATJES 

PAELLA MET KIPDRUMSTICKS EN CHORIZO 

GEVULDE COURGETTE 

GEBAKKEN ZALM MET PITTIGE SALSA 

AARDAPPELS UIT DE OVEN: met citroen, rode peper en knoflook 

 

 

 

  



 

PRIJS PER PERSOON € 25,75 

ITALIAANS BUFFET 
CIABATTA BROOD MET HUISGEMAAKTE PITTIGE TOMATENSALSA, 
PESTO EN KRUIDENBOTER 

GEROOKTE HAM MET MELOEN, BASILICUM EN BALSAMICO AZIJN 

TONIJN PASTA SALADE 

SALADE CAPRESE: mozzarella, tomaat en basilicum 

SALADE CARPACCIO:  bladsla- carpaccio, pijnboompitten en Parmezaanse 
kaas 

WARME GERECHTEN:  

SCALOPPA ALLA GORGONZOLA: varkenshaas in gorgonzolasaus 

SALTIMBOCCA: gevulde varkensschnitzel 

VEGETARISCHE LASAGNE: met o.a. courgette, aubergine en tomaten 

PASTA PESTO MET KIP 

RATATOUILLE 

GEROOSTERDE AARDAPPELEN UIT DE OVEN 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRIJS PER PERSOON € 26,50  
 

BOURGONDISCH BUFFET 
OVENVERS BROOD MET HUISGEMAAKTE AIOLI, PESTO EN 
KRUIDENBOTER 

BOURGONDISCHE GROVE AARDAPPELSALADE: met o.a. paprika, rode ui, 
augurk en zilveruitjes  

GRIEKSE SALADE: met tomaat, komkommer, paprika, rode ui, gerookte 
ham en pedro ximenez vinaigrette 

SPINAZIESALADE: met o.a. gebakken champignons, gegrilde courgette en 
paprika, rode ui, mozzarella en frambozendressing 

HELE KIP 

DRENTS BRAADSTUK 

GAMBA’S, GEBAKKEN IN KNOFLOOK EN RODE PEPER 

RUNDER STOOFPOT 

PITTIGE RATATOUILLE 

FRITES MET MAYONAISE 

 

 

 

 

 

 

  



 

PRIJS PER PERSOON € 8,50  
 

DESSERT BUFFET 
OMELETTE SIBERIÈNNE: klassieke huisgemaakte ijstaart met vanille ijs. De 
cake is besprenkeld met likeur en bedekt met Italiaans schuim 

ETON MESS: een rommelig toetje van meringue, slagroom en rood fruit 

TIRAMISU: opgebouwd in verschillende lagen, bestaande uit een combinatie 
van o.a. lange vingers, cacao, mascarpone, koffie en alcohol 

TARTE TATIN: omgekeerde warme taart van appel, caramel, bladerdeeg en 
geserveerd met slagroom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRIJS PER PERSOON OPTIE 1: € 6,95 

PRIJS PER PERSOON OPTIE 2: € 8,95 

BITTERGARNITUREN 

KOUDE HAPJES OPTIE 1 

✓ gevuld eitje 
✓ canapé met roombrie 
✓ meloen in gerookte ham gevouwen 
✓ torentje van kaas, ananas en een druif 
✓ Groninger droge worst 

 

KOUDE HAPJES OPTIE 2 

✓ geroosterd suikerbrood met geitenkaas en walnoot 
✓ gevuld eitje 
✓ crostini met gerookte zalm en roomkaas 
✓ crostini met peperbrie 
✓ spiesje van tomaat, mozzarella en basilicum 
✓ meloen in gerookte ham gevouwen 
✓ crostini met roompaté en bramenchutney 
✓ torentje van chorizo, zongedroogd tomaatje en een olijfje 

 

BEIDE OPTIES WORDEN GESERVEERD IN COMBINATIE MET EEN 
WARME BORRELMIX 

 

  



 

PRIJS PERSOON € 19,50 
(DEZE PRIJS IS EXCLUSIEF OVERIGE CONSUMPTIES) 

 

HIGH TEA 
TIJDENS DE HIGH TEA WORDT ER ONBEPERKT KOFFIE EN THEE 
GESCHONKEN. UITERAARD HEEFT U DE KEUZE UIT VERSCHILLENDE 
SOORTEN THEE (EXCLUSIEF VERSE MUNT- EN GEMBERTHEE) 

ZOET:  

• mini gebakjes 
• muffins 
• scones 
• bonbons 

HARTIG: 

• quiche taart 
• kaas koekjes 
• zoute koekjes 

SANDWICHES: 

• gerookte zalm 
• rollade 
• kaas en tomaat 
• komkommer & ei 

 

AFHANKELIJK VAN HET AANTAL PERSONEN KAN DE HIGH TEA 
WORDEN GESERVEERD OP TAFEL OF IN BUFFETSTIJL 

 
 

 
 



 

BRUNCH BUFFET 
VOORGERECHT: Bouillon met paddenstoelen en bieslook 

BROODSOORTEN: diverse broodsoorten, waaronder gesneden brood en luxe 
broodjes 

KOUD BELEG: 

✓ rosbief 
✓ gerookte ham 
✓ rollade 
✓ kaas 

 
BOTER: roomboter 
 
ZOETIGHEDEN: 
✓ pindakaas 
✓ verschillende soorten jam 
✓ hagelslag 

WARME GERECHTEN: 

• scrambled eggs 
• quiche taarten 
• gevogelte ragout met rijst 
• huisgerookte zalm 

GESERVEERD MET HUISGEMAAKTE SALADE 

DESSERT: Yoghurt met vruchtjes 

 

 

PRIJS PER PERSOON € 23,50 (minimaal 20 personen) 

 



 

RECEPTIE 

OP BASIS VAN 3 UUR 

OPTIE 1: 

✓ koffie/ thee (exclusief speciale koffie’s en verse munt- en gemberthee) 
✓ cake en/of koek 
✓ onbeperkt drankjes (brief, fris, wijn) 

 
PRIJS PER PERSOON € 15,50 

OPTIE 2: 
✓ koffie/ thee (exclusief speciale koffie’s en verse munt- en gemberthee) 
✓ cake en/of koek 
✓ onbeperkt drankjes (bier, fris, wijn) 
✓ bittergarnituur 

 
PRIJS PER PERSOON € 21,50 

OPTIE 3: 
✓ koffie/ thee (exclusief speciale koffie’s en verse munt- en gemberthee) 
✓ cake en/ of koek 
✓ onbeperkt drankjes (bier, fris, wijn) 
✓ broodjes (zachte broodjes ham en kaas) 

PRIJS PER PERSOON € 22,50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ZELF SAMENSTELLEN 
DRANKEN: eenheidsprijs € 3,00 per drankje (exclusief speciaal bieren 

en buitenlands gedistilleerd) 

 

BITTERGARNITUUR: € 6,95 

 

ZACHT BROODJE HAM OF KAAS: € 2,75 per stuk 

ZACHT BROODJE ZALM OF BRIE: € 3,75 per stuk 

 

PISTOLET HAM OF KAAS: € 3,75 per stuk 

PISTOLET ZALM OF BRIE: € 4,75 per stuk 

 

KOP SOEP: € 4,95 per kop 

 

DIVERSE GERECHTEN VAN DE BBQ: zie lijst Bull’s Grill 

 

  



 

BULL’S GRILL HAPJES 
(TAPAS HAPJES VAN DE BBQ) 

ZIJDE ZALM:    Op oud Urkse wijze bereid  

prijs op aanvraag 

SATÉ VAN KIPPENDIJEN:  Stokje saté met satésaus en een stukje brood,  

€ 3.95 p.p. 

ROLLADE VAN KIP: Deze rollade wordt geserveerd op een bedje van 
verse tomatensaus. € 4,95 p.p. 

VIS IN FOLIE: Vis, kruidenboter, fijn gesneden groenten, 
witte wijn, peper & zout.  

  € 3,75 p.p. wit vis/ € 4,25 p.p. zalm  

ROTDOG: Hotdog broodje gevuld met een salsa, cheddar 

en een knakworst. Ombonden met spek en een 

saus van ingekookte bruine jenever en stroop. 

 € 5,10 p.p.   

SUSHI VAN GEHAKT: Gekruid gehakt en oude kaas, opgerold en 

ombonden met spek. Geserveerd met chips en 

een BBQ saus.  

 € 2,95 p.p. 

GEVULDE WRAP: Wrap gevuld met zalm of kippendijen of 

groenten. Afgeblust met een likeur. 

 € 4,50 p.p. 



 

 

SLIBTONG: Slibtong gegaard op de grillplaat 

 Prijs op aanvraag 

PULLED PORK: Broodje pulled pork met coleslaw een BBQ saus 

 € 4,75 p.p. 

GROENTEN SPIES: Spies met verse groenten en knoflook croutons 

 € 3,50 p.p.  

PORTO BELLO: Grote paddenstoel, gevuld met groenten, 

geitenkaas en honing 

 Prijs op aanvraag 

BANAAN: Met chocolade gevulde banaan, afgeblust met 

likeur 43 

 € 2,75 p.p. 

BROOD MET SMEERSELS: Diverse broodsoorten met aioli, kruidenboter 

en pesto 

 € 2,50 

 



Restaurant “ De Twee Provinciën”
Meerweg 245
9752 XD Haren
Tel. (050) 309 0008
Email: info@detweeprovincien.nl
ineternet:  https://detweeprovincien.nl


