
U vertelt uw
wensen, wij

verzorgen de rest!

Feesten bij Boerderij
Hermans Dijkstra

KENNISMAKEN? 
Boerderij Hermans Dijkstra

Reinste Abdenaweg 1 
9681 BC MIDWOLDA 

www.boerderijhermansdijkstra.nl
06 214 06 282



WIE ZIJN WIJ? 
Boerderij Hermans Dijkstra is gelegen in het Noorden
van Nederland. In het mooie graangebied t’ Oldambt
gelegen in het toeristische dorpje Midwolda. 
De authentieke herenboerderij dient als trouwlocatie,
feestlocatie, vergaderlocatie en heeft een restaurant,
welke is geopend is van donderdag tot en met zondag. 

De boerderij is omgeven door een prachtige
slingertuin en bestaat verder uit het restaurant, een
voorhuis met drie voorkamers en een oude
graanschuur omgetoverd tot evenementen locatie.
Tevens is er een parkeerplaats aanwezig geschikt voor
maximaal 90 auto's.  

Jullie feest wordt naar jullie wens georganiseerd en er
is ruimte tot 300 gasten. 
Daarnaast kunnen jullie ervoor kiezen om van te voren
te dineren in het restaurant. 

Achter de boerderij zijn zes prachtig ingerichte bed
and breakfast appartementen. Het is mogelijk om na
het feest hier te overnachten. 



DINER KEUZES 
Barbecue buffet  |  €30,50 p.p. 

Zomer of winter barbecue met
genoeg keuze in vlees, vis en
heerlijke bijgerechten zoals mais van
de barbecue of gepofte aardappels. 

Shared dining diner |  €33,50 p.p. 

Verschillende kleine gerechten
worden verdeeld over de tafels. De
gasten kunnen aan tafel zelf
opscheppen wat ze lekker vinden.

Diner buffet |  €36,50 

Diner buffet met genoeg keuze in
vis, vlees, vega. keuze genoeg voor
jong en oud. 

Uitgeserveerd diner|  vanaf €38- p.p. 

Uitgeserveerd diner passend bij het
seizoen met de keuze uit 3, 4 of 5-gangen
diner. 



HAPJES KEUZES 
We hebben  verschillende soorten hapjes keuzes
voor tijdens jullie bruisende huwelijksfeest. 

Van hollandse kaas, worst en bittergarnituur tot
luxere warme en koude hapjes met veel keuzes. 

De hapjes opties kunnen we persoonlijk bespreken
of vernoemen in een voor jullie op maat gemaakte
offerte. 

Late NIGHT SNACK

We kunnen de avond afsluiten met een snack
naar keuze.
Ook wel het 'ontnuchter snackje' genoemd ;) 

  Broodje hamburger speciaal
  Broodje warme beenham met saus
  Bladerdeeg broodje pulled porc
  Wrap met kip, koolsla en spicy mayo
  Broodje (vega) kroket 



CONSUMPTIES PER UUR INCLUSIEF HAPJES

3 uurs drankarrangement koffie, thee, bier, fris en wijn | €26,50 per persoon
3 uurs drankarrangement met binnenlands gedistilleerde sterke drank |  €29,50 per persoon

4 uurs drankarrangement koffie, thee, bier, fris en wijn | €29,50 per persoon
4 uurs drankarrangement met binnenlands gedistilleerde sterke drank | €31,50 per persoon

5 uurs drankarrangement koffie, thee, bier, fris en wijn | €31,50 per persoon
5 uurs drankarrangement met binnenlands gedistilleerde sterke drank |  €34,50 per persoon



Achter Boerderij Hermans Dijkstra zit het prachtige
Graanzicht, met zes bed and breakfast
appartementen. 

Na het feest stappen jullie of jullie gasten zo het bed
in voor een heerlijke nachtrust. De volgende dag
kunnen jullie lekker wakker worden onder het genot
van een goed gevuld ontbijt.  
 
Het gebouw beschikt over zes mooi ingerichte, ruim
opgezette gastenverblijven met landelijk uitzicht. 
Ze zijn allen voorzien van een eigen badkamer,
slaapkamer, woonkamer en kitchenette.
 
Meer gasten die willen blijven overnachten? Er zijn in
de buurt verschillende bed & breakfast of hotels
beschikbaar waar jullie bruiloft gasten kunnen
overnachten. 
Vraag naar de mogelijkheden en we helpen jullie er
graag mee.

OVERNACHTEN

Voor meer informatie over
de appartementen kijk op

www.graanzicht.nl



FEESTJE GEVEN? 

 

Op zoek naar een locatie voor bijvoorbeeld een verjaardagsfeest,
bedrijfsborrel of jubileum? 

Willen je eens kennismaken en de locatie bekijken? Dat kan! Het is prettig om
hiervoor een afspraak te maken. Je wordt dan ontvangen door eigenaresse
Renee, zij geeft jullie een rondleiding in en rondom de boerderij en de
mogelijkheden voor jullie feest kunnen worden besproken. 
 
Indien jullie hebben aangegeven een op maat gemaakte offerte van ons te
ontvangen is er de mogelijkheid om deze samen te bespreken en eventuele
aanvullende wensen door te nemen.

Bij vragen en wensen zijn wij bereikbaar! 

Kennismaken? 
Bel naar 06 214 06 282 of mail naar restaurant@boerderijhermansdijkstra voor het maken van
een afspraak. 



Boerderij Hermans Dijkstra 
Restaurant I Trouwen I Feesten I Vergaderen

Reinste Abdenaweg 1 - 9681 BC Midwolda -
restaurant@boerderijhermansdijkstra.nl –  +31 6 214 06 282

www.boerderijhermandsdijkstra.nl 


