
 









1938
Willem Heetmayer 
koopt Buitenlust

1963 
Zoon Herman neemt
de zaak over van Willem

2001
Buitenlust wordt overgedragen 
aan Theo Heetmayer

2018
Het is een feit, Buitenlust is al 80 jaar in 
handen van de familie Heetmayer

Buitenlust Voorthuizen bv  •  Hoofdstraat 89  •  3781 AC Voorthuizen
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SURF & TURF
Oosterschelde kreeft, steak uit de streek 35,00*

���  MET LIVE MUZIEK VAN: LESS IS MORE

29
juni

*exclusief dranken

28
september

MOSSEL 
AVOND

26
oktober

WILD 
AVOND

30
november

SPARE RIBS 
AVOND

BIER
VAN DE TAP

UNIEK BIJ  
RESTAURANT  BUITENLUST:

Ouderwetse
tijden herleven...

CATERING OF DINER OP LOCATIE

Thuis in uw eigen omgeving, op het werk of op de 
door u gewenste locatie uw gasten verrassen met 
een lekker drankje en een culinaire verwennerij?  

Vanaf onze mobiele keuken met de Big Green Egg 
kan dat! Wij komen live bij u een aantal gerechten 
bereiden en serveren deze direct uit. Uw gasten 
zullen versteld staan van de heerlijke smaak 
combinaties die voorbij komen!

NOTEER DEZE

DATA ALVAST

IN UW
AGENDA!

wij komen 
naar u toe!

Hoe het allemaal 
begon...

Alweer twee generaties geleden 
begon grootvader Heetmayer het 
Stationsko�  ehuis Buitenlust gelegen 
aan spoorweg ‘De Kippenlijn’ tussen 
Nijkerk, Voorthuizen/Barneveld en Ede. 
Treinreizigers konden hier op adem 
komen om vervolgens hun reis weer 
te vervolgen. ‘De Kippenlijn’ bestaat 
al sinds 1937 niet meer, maar aan de 
Hoofdstraat in Voorthuizen treft u nog 
steeds het nostalgische Buitenlust.

In december 2009 is de brasserie 
geopend. In het interieur is nog steeds 
een centrale plaats ingeruimd voor de 
originele stijlvolle schouw. Uiteraard zijn 
alle overige interieurelementen in een 
bijpassende tint uitgevoerd.

GEHEIM RECEPT VAN DE KOK

Boodscha ppe n li j stj e voor 4 pe rson e n

     32 grot e ga mba ’s (ma at voe ri n g 16/20)

     1 li moe n
     2 dl o li j fo li e
     5 t e e ntje s k n of loo k

     1/5 bosje kori a n de r 

Bereiding:

• Knijp de knofl ook teentjes uit met een knofl ook

     pers, voeg de olijf olie en de gamba’s toe, meng        

     het geheel door elkaar

• Zorg dat de grill goed heet is

• Leg de gamba’s op de grill en gril ze 1,5

     minuut aan beide kanten

• Leg de gamba’s op het bord en besprenkel ze

     met limoensap en gehakte koriander

Z A L E N  -  R E S T A U R A N T  -  E V E N T S

B U I T E N L U S T  K R A N TK R A N T
uitgave 1 | Buitenlust nieuws | 80 jaar editie

Een restaurant met ouderwetse 
tafelbereidingen is bijna niet meer te 
vinden, wij zijn van mening dat er bij 
eten ook beleving hoort en daarom 
verzorgen wij meerdere bereidingen 
aan tafel zoals: Het fi leren van vis, het 
fl amberen van de saus en het snijden 
van kaas.

E i k e n  j u b i l e u m  v o o r  B u i t e n l u s t

  
VOORTSCHE RED IPA 
is geen gewone IPA: 
5 Amerikaanse hopsoorten
zorgen voor een fantastische 
geur en aromatische 
bitterheid, citrusschillen 
voor de frisheid en speciale 
moutsoorten voor de karamel-
rode kleur en volle smaak. 
Bevat 6,5% alcohol.

Eet smakelijk!

 

 









Trouwen 
bij 

Buitenlust
Wij ontmoeten je graag om de mogelijkheden te 
bekijken. Wij kunnen de Gerven zaal aanbieden, 
geschikt voor ruim 200 personen of de Kruishaar 
zaal geschikt voor 30 personen. Beide volledig 
ingericht voor een warme en feestelijke sfeer. 
Onze exacte cateringmogelijkheden nemen wij 
graag persoonlijk met je door.

Gegrilde 

gamba

Ben je ten huwelĳ k 
gevraagd en op zoek 
naar een romantische 
en sfeervolle locatie?

Vol trots tappen wij het nieuwste 
biertje uit Voorthuizen, voor de 
echte genieter

NIEUW

OPENING

 3 MEI



AGENDA

SEIZOENS MENU /
JUBILEUM MENU

T

Oranjerit
Oranje vereniging Voorthuizen organiseert de jaarlijkse 
oranjerit. Inschrijven kan vanaf 7.00 uur in de Gerven 
(grote) zaal

Wijn proeverij “proef de lente” 
Aanvang: 19.30 uur vooraf telefonisch of persoonlijk 
reserveren
25 p.p. incl. bijpassende culinaire hapjes 

Chocolade workshop 
Aanvang: 19.30 uur vooraf telefonisch of persoonlijk 
reserveren 
25 p.p. met bijpassend natje en droogje

Whiskey proeverij 
Aanvang: 19.30 uur vooraf telefonisch of persoonlijk 
reserveren 
35 p.p. incl. bijpassende culinaire hapjes

Thema avond Surf & Turf ��� 
Oosterschelde kreeft en steak uit de streek  met live 
muziek van Less is More aanvang 19.00 uur vooraf 
telefonisch of persoonlijk reserveren 
35 p.p. excl. drankjes 

EVENTSAGENDA

Reserveer persoonlijk of neem contact met ons op!

-  DRIEGANGEN SEIZOENSMENU -

Proef en geniet van ons verrassende seizoensmenu met dag-
verse en eerlijke ingrediënten, met passie voor u bereid.

VOORGERECHT
Salade van bospaddenstoelen met beenham en een frisse 

dressing

HOOFDGERECHT
Gestoofde prei met rose gebraden varkensrib en 

kruidige saus

DESSERT
Tiramisu van mandarijn en sinaasappel

De gerechten van het menu zijn ook los te bestellen: 
voorgerecht 7,5 | hoofdgerecht 21,5 | dessert 7,5

Castillo de Molina Pinot Noir 
Reserva,Valle De Curicó 2015

Voortsche  RED IPASuggestie:

* heeft u een allergie? Informeer naar onze de mogelijkheden

Sinds 2001 zijn wij de trotse eigenaren en 
tevens derde generatievan ons familiebedrijf. 
Mijn naam is Theo Heetmayer, getrouwd 
met Jolanda, vader van twee fantastische 
dochters, verzorger van een geweldige zus en 
werkgever van een zeer gedreven team. Mijn 
passie is koken, het bereiden van lekker eten. 

Met z’n allen streven wij er naar om u een 
complete culinaire beleving mee te geven.

Theo,  J� anda,  C� inda, Marj� ein

Bruiloften 
Feesten 

Vergaderen

Wie zijn wij

Zalen bij Buitenlust
Buitenlust beschikt over de gezellige Kruishaar zaal 

voor dertig personen en de sfeervolle Gerven zaal voor 
ruim tweehonderd gasten met daarbij uitstekende 

parkeergelegenheid. De zalen zijn uitermate geschikt voor al 
uw festiviteiten en gelegenheden, zoals recepties, feesten, 

jubilea, diners, maar ook voor vergaderingen en lezingen. 

27 april

3 mei

28 mei

11 juni

29 juni

OPENING 

Reserveer alvastjullie tafel!0342 - 47  13  63

‘‘ Het is echt genieten bij Brasserie Buitenlust. Je proeft de liefde die Theo in z’n eten legt. Ik (Wim) ken de familie al heel lang, Theo met Jolanda hebben het op een bijzondere wijze voortgezet ‘‘
Wim en Henriette Vonhof 

Buitenlust Voorthuizen bv  •  Hoofdstraat 89  •  3781 AC Voorthuizen

info@buitenlustvoorthuizen.nl  •  www.buitenlustvoorthuizen.nl  •  (0342) – 47 13 63

menu

Op 3 mei opent The Bar, 
een volledig nieuw concept 
van Buitenlust met als thema
 “proef, geniet & beleef”. 
Momenteel zijn we volop bezig 
met de voorbereidingen. 

Dochter Marjolein zal 3 mei 
voor het eerst de deuren van 
The Bar openen. Deze avond 
organiseert zij een wijn proeverij 
en zal u een aantal wijnen laten 
proeven en serveert hierbij 
passende culinaire hapjes. 
The Bar is dé sfeervolle en 
eigentijdse ontmoetingsplaats 

voor proeverijen (b.v. wijn, 
bier, whiskey, port, chocolade), 
private dining, Big Green Egg 
proefavond, workshops, walking 
dinners en culinaire feestjes op 
maat. 

The Bar is geschikt voor +/- 
25 personen. U kunt The Bar 
reserveren voor uw feestje of 
proeverij, maar u kunt zich ook 
aanmelden voor de geplande 
evenementen. 
Houd de agenda in de gaten! 
Aanvang: 19.30 uur.
Kosten: 25.00 p.p.

Het nieuwe proeflokaal bij Buitenlust Voorthuizen

     

Ben jij degene die we zoeken bij Buitenlust?
neem dan contact met ons op!

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN PART-TIME 

OPROEP!

OPROEPKRACHT

Gerven zaal Terrasje pakken
bij Buitenlust!

 @PROEF GENIET & BELEEF

E V E N  Z O E K E N  H O O R ... 
Bent u, of kent u iemand die getrouwd is 
bij Buitenlust? Dan is het nu het moment 
die foto erbij te pakken en op te sturen! 
Wanneer u een oude foto van uw 
trouwdag bij Buitenlust of die van iemand 
die u kent verstuurd, dan maakt u kans 

op een diner voor 2 personen! Haal 
die ene dag met vele herinneringen nog 
eens boven tafel, van de muur of uit de 
la en doe mee! De foto’s met daarbij de 
trouwdatum, uw naam en telefoonnummer 
mogen verzonden worden per e-mail of 
gewoon lekker ‘ouderwets’ via de post.


