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Ruimtes 
 
Restaurant Waddengenot 
 
Midden in het centrum van het bekende Waddendorp Pieterburen vind je restaurant Waddengenot. 
Zodra het mooi weer is gooit restaurant Waddengenot letterlijk alle deuren open. De zeelucht en de 
vriendelijkheid maken jouw ervaring bij ons compleet. Restaurant Waddengenot is gevestigd in een 
monumentaal pand uit 1860 en is opgedeeld in diverse ruimtes: 
 
De Bar kamer (maximaal 30 personen zittend) 
De Grote kamer (maximaal 30 personen zittend) 
De Tuin kamer (maximaal 100 personen zittend) 
 
Terrassen (maximaal 200 personen zittend) 
 
Uiteraard kunnen de ruimtes ook allemaal tegelijk gebruikt worden en dan kunnen er 360 personen zitten. 
 
Pizzeria / Grand Café Waddengenot 
 
Tegenover restaurant Waddengenot vind je Pizzeria / Grand Café Waddengenot. Van oudsher is het Grand Café 
de ontmoetingsplek voor dorpsbewoners, Pieterpad wandelaars, wadlopers en toeristen. Het bruin café stamt 
uit begin 19e eeuw. Het café is opgedeeld in drie ruimtes: 
 
De Bar kamer (maximaal 25 personen zittend) 
De Grote kamer (maximaal 50 personen zittend) 
De Ontbijt kamer (maximaal 25 personen zittend) 
 
Terrassen (maximaal 50 personen zittend) 
 
Uiteraard kunnen de ruimtes ook allemaal tegelijk gebruikt worden en dan kunnen er 150 personen zitten. 
 
Restaurant Waddengenot aan Zee 
 
Op de grens van Groningen en Friesland, daar waar de boot naar Schier vertrekt, vind je restaurant 
Waddengenot aan Zee. Bij Waddengenot aan Zee kun je genieten van een geweldig panoramazicht over de 
Waddenzee en het Lauwersmeer. De terrassen zijn gelegen op nog geen 15 meter van het water. Je kunt de 
zeehonden vanuit je luie stoel zien zwemmen.  
 
Momenteel is het restaurant, na een grote brand, in aanbouw en wordt naar verwachting eind 2021 opgeleverd. 
 
In ons nieuwe restaurant kunnen binnen ca. 200 personen zitten en buiten ca. 100 personen. 
 
 
  



 
 

 

Vergaderen 

Ben je nog op zoek naar een unieke vergader locatie? Kom dan vergaderen en wadlopen in Waddendorp 
Pieterburen! Na een productieve vergadersessie is het tijd om een frisse neus te halen en aan de team spirit te 
werken. Met ons vergader en wadlopen arrangement kan je het nuttige met het aangename verenigen.  

Vergaderarrangement basis        €17,50 p.p. 
§ 1 dagdeel zaalhuur 
§ onbeperkt koffie/thee en water 
§ appeltaart 
§ gebruik van flipover, beamer/tv scherm, WIFI 

 
Vergaderen en lunchen         €30,00 p.p. 

§ 1 dagdeel zaalhuur 
§ onbeperkt koffie/thee en water 
§ appeltaart 
§ gebruik van flipover, beamer/tv scherm, WIFI 
§ lunch bestaande uit een twaalfuurtje vlees/vis/vega 

 
Vergaderen en wadlopen         €45,00 p.p. 

§ 1 dagdeel zaalhuur 
§ onbeperkt koffie/thee en water 
§ appeltaart 
§ gebruik van flipover, beamer/tv scherm, WIFI 
§ lunch bestaande uit een twaalfuurtje vlees/vis/vega 
§ deelname aan wadlooptocht van 2,5 uur 

 
Vergaderen en dineren         €42,50 p.p. 

§ 1 dagdeel zaalhuur 
§ onbeperkt koffie/thee en water 
§ appeltaart 
§ gebruik van flipover, beamer/tv scherm, WIFI 
§ diner bestaande uit plate vis/vlees/vega 

 
Vergaderen en slapen         € 115,50 p.p. 

§ 2 dagdelen zaalhuur 
§ onbeperkt koffie/thee en water 
§ 2x koek of appeltaart 
§ gebruik van flipover, beamer/tv scherm, WIFI 
§ diner bestaande uit plate vis/vlees/vega 
§ overnachting inclusief ontbijt 

 
 
  



 
 

 

Koffie en thee 
 
Zin om te genieten van een heerlijke koffie tafel of high tea, dan ben je bij ons aan het goede adres. Wil je met je 
gezelschap aan tafel blijven zitten of liever met een grotere groep genieten van een buffet? Alles is mogelijk en 
uiteraard kunnen wij dit op jouw wensen afstemmen. Onderstaande arrangementen zijn vanaf 8 personen. 

Koffie en thee tafel         € 7,50 p.p. 

Twee kopjes koffie of thee (diverse soorten)  
Eén keer gebak  

Een meter High Tea         €21,50 p.p. 

§ Scones met slagroom en jam 
§ Choco lava cakeje  
§ Glaasje bitterkoekjes mousse  
§ Cheesecake  
§ Bonbons  
§ Gronings mosterdsoepje 
§ Brood met smeersels 
§ Sandwich met gerookte zalm 
§ Sandwich met geitenkaas  
§ Onbeperkt thee, verschillende thee smaken  

 
Extra feestelijk:  
- Glaasje bubbels bij ontvangst voor € 3,00 p.p.  
 
Een meter High Wine          €29,50 p.p. 

§ Scones met slagroom en jam 
§ Choco lava cakeje  
§ Glaasje bitterkoekjes mousse  
§ Cheesecake  
§ Bonbons  
§ Gronings mosterdsoepje 
§ Brood met smeersels 
§ Sandwich met gerookte zalm 
§ Sandwich met geitenkaas  
§ Fles huiswijn naar keuze per 2 personen 

 
High Beer          €14,50 p.p. 
 
Proeverij van onze eigen streekbiertjes met ouderwetse hapjes: 

• Lam 
• Slik  
• Brak 
• Kwel  



 
 

 

Lunchen 
 
Voor gezelschappen vanaf 15 personen is het mogelijk om een lunchbuffet te reserveren. Uiteraard kunnen deze 
naar wens worden aangepast. 
 
Lunchbuffet de Wadloper         € 14,50 p.p. 
 
Brood 
Wit - bruin - krent - boters 
Beleg hartig 
Belegen kaas – komijnekaas – ham – salami  
Zoet beleg  
Jam – honing – pindakaas - chocoladepasta – hagelslag  
Salades  
Huzarensalade - groene salade – garnituren 
Drinken  
koffie – thee – water – jus de Orange – melk   
 
 
Lunchbuffet de Pieterpad         € 19,50 p.p. 
 
Tomatensoep  
(garnituren om zelf toevoegen)  
Room - tuinkruiden - zwarte olijven 
Brood 
Wit - bruin - krent – zuurdesem – stokbrood - boters 
Beleg hartig 
Belegen kaas – komijnekaas – brie – ham – salami  
Zoet beleg  
Jam – honing – pindakaas- chocoladepasta – hagelslag  
Salades  
(garnituren om zelf toevoegen) 
Huzarensalade - vissalade - groene salade – garnituren 
Warm 
kroketten - kibbeling 
Drinken  
Koffie – thee – water – jus de Orange – melk   
 
 
 
  



 
 

 

Driegangen menu’s 
 
Omdat je soms met je gezelschap gezellig aan tafel wilt blijven zitten, hebben wij onderstaande menu’s 
beschikbaar waarbij niemand hoeft op te staan. Dit is mogelijk tot maximaal 20 personen. 
 
Wadloop menu           € 29,50 p.p. 
 
Mosterdsoep van Groninger Marne mosterd met droge worst kruim  
***  
Klassieke Wiener Schnitzel  
***  
Mousse van aardbeien  
 
 
Waddenzee menu          € 36,50 p.p. 
 
Koud gerookte zalm uit eigen rokerij op een salade van hijiki 
***  
Viscappuccino 
***  
Verse Noordzee Schol van de afslag uit Lauwersoog 
***  
Mousse van aardbeien  
 
 
Pieter menu           € 36,50 p.p. 
 
Verse Artisjok met dip 
***  
Cappuccino Mosterdsoep 
***  
Rösti van rode biet met geitenkaas 
***  
Mousse van aardbeien  
 
  



 
 

 

Dineren 
 
Wat te vieren met je familie, collega’s of vrienden? Bij groepen vanaf 20 personen verzorgen wij onderstaande 
diner mogelijkheden. Mocht je iets willen aanpassen? Dan horen wij dat graag! 
 
Warm/koud buffet        € 27,50 p.p. 
          € 12,50 (4 t/m 12 jaar) 
Groninger mosterdsoep 
(garnituren om zelf toevoegen) 
Kruiden – droge worst kruim – roze garnalen 
Salades 
(garnituren om zelf toevoegen) 
Huzarensalade - vissalade - groene salade - garnituren  
Brood en smeersels 
Desembrood - gezouten roomboter - kruidenboter 

 
Drie bereidingen gehakt  
Champignonsaus – rode wijnsaus – kerriesaus  
Drie bereidingen kippendijen 
Champignonsaus – rode wijnsaus – kerriesaus  
Drie bereidingen van vis 
Gebakken mosselen - kibbeling - gamba’s  
Penne tricolore  
Tomaat – spinazie – naturel  
Gegrilde groenten en kaasfondue (vega) 
Rode paprika – gele paprika – courgette  
Drie soorten bijgerechten 
Aardappelwedges – gele rijst - pasta 
Sausjes  
mayonaise - joppiesaus – ketchup – curry 
 
IJsbuffet          € 6,50 p.p. 
Drie soorten ijs         € 3,25 (4 t/m 12 jaar) 
Vanille – chocolade - aardbei 
Dipjes  
Hazelnoot – knetter – chocolade – smarties – ijshoorns  
Sauzen  
chocolade – vanille – aardbei 
Slagroom 
 
Kinderbuffet 4 t/m 12 jaar        € 12,50 p.p. 
 
Tomatensoep  
(garnituren om zelf toevoegen) 
Room - tuinkruiden - croutons  
Hoofdgerecht 
Mini frikadelletjes - mini loempia’s – kip nuggets  
Frietjes - nacho’s - wedges  
Appelmoes – mayonaise - joppiesaus - ketchup  
 
 



 
 

 

 
BBQ basis          € 24,50 p.p. 

          € 12,50 (4 t/m 12 jaar) 
Salades 
(garnituren om zelf toevoegen) 
Huzarensalade - vissalade - groene salade - garnituren  
Brood en smeersels 
Desem broden - gezouten roomboter - kruidenboter 
Sausjes  
Mayonaise - knoflook - barbecuesaus - curry 
Vleessoorten  
Speklapje - kipfilet - karbonade - burger - stokje  
(voor de vegetariër is er een vega burgerbar. Verschillende vegetarische burgers, grillgroenten, burgerbroodjes, 
etc.)  
 
BBQ deluxe         € 28,50 p.p. 
           € 14,50 (4 t/m 12 jaar) 
Salades 
(garnituren om zelf toevoegen) 
Huzarensalade - vissalade - groene salade - garnituren  
Brood en smeersels 
Desem broden - gezouten roomboter –kruidenboter 
Aardappelgarnituur  
Frietjes - nacho’s - wedges  
Sausjes  
Mayonaise - knoflook - barbecuesaus - curry 
Vleessoorten  
Biefstuk - kippendijen - shaslick - braadworst - gamba’s  
(voor de vegetariër is er een burgerbar. Verschillende vegetarische burgers, grillgroenten, burgerbroodjes, etc.)     
 
  
Pizza buffet         € 17,50 p.p. 
 
Wie nooit kan kiezen, kan zijn hart ophalen met dit pizza buffet. Je kan dit arrangement in buffet vorm 
geserveerd krijgen als op tafel. De diverse pizza’s worden in punten gesneden, waardoor iedereen zijn eigen 
pizza kan samen stellen. Het pizza buffet bestaat uit 8 verschillende soorten pizza’s en diverse salades. 
 
  



 
 

 

Kinderfeestjes 

Bij restaurant Waddengenot in Pieterburen, springen kinderen een gat in de lucht als ze de speeltuin van maar 
liefst 2500m2 zien. 

Naast reuze trampolines, een glijbaan en springkussens hebben wij ook nog een midgetgolfbaan met 18 holes! 
Ook is het hartstikke leuk om met z’n allen een potje te gaan (biljart) midgetgolfen op onze 18-holes baan. 

Behalve dat het gewoon gezellig is om met het gezin te genieten bij restaurant Waddengenot met haar mooie 
terrassen en te spelen in de speeltuin is het ook leuk om je feestje hier te vieren. Wij hebben speciale 
kinderfeestarrangementen bij restaurant Waddengenot. 

Kinderfeestje budget - € 4,50 p.k. 
 

§ Spelen in de 2500m2 grote speeltuin 
§ Potje midgetgolf óf biljart midgetgolf 
§ Frietjes en frisdrank 

Kinderfeestje met snack - €6,50 p.k.  

§ Spelen in de 2500m2 grote speeltuin 
§ Potje midgetgolf óf biljart midgetgolf 
§ Frietjes, een snack en frisdrank 

Kinderfeestje met snack - €8,00 p.k.  

§ Spelen in de 2500m2 grote speeltuin 
§ Potje midgetgolf óf biljart midgetgolf 
§ Frietjes, een snack en frisdrank 
§ Radar toren of raketje 

Kinderfeestje met pizza - €10,00 p.k.  

§ Spelen in de 2500m2 grote speeltuin 
§ Potje midgetgolf óf biljart midgetgolf 
§ Pizza en frisdrank 

 
 
Extra’s: 

• Bezoek Zeehondencentrum  € 6,00 p.k. tot 12 jaar (volwassenen €8,50) 
• Bezoek Zwembad   € 3,50 p.k. tot 12 jaar (volwassenen €5,00) 
• Wadloop kindertocht ca. 2 uur  € 17,50 p.p. inclusief sap en lekkers 

 

 

 



 
 

 

Feest arrangement 
 
Drankjes arrangement per 2 uur 
 

§ Onbeperkte drankarrangement bestaande uit: huiswijnen, tapbier, alcoholvrij bier, 
frisdranken en vruchtensappen. 

§ Nootjes op tafel 
 
Volwassenen           € 15,00 p.p. 
Kinderen (4 t/m 12 jaar)          € 7,50 p.p. 
 
Feest arrangement 3 uur 
 

§ Onbeperkte drankarrangement bestaande uit: huiswijnen, tapbier, alcoholvrij bier, 
frisdranken en vruchtensappen. 

§ Diverse warme borrelhapjes (5 stuks per persoon) 
§ Nootjes op tafel 

 
Volwassenen           € 24,00 p.p. 
Kinderen (4 t/m 12 jaar)          € 9,00 p.p. 
 
Feest arrangement 4 uur 
 

§ Onbeperkt drankarrangement bestaande uit: huiswijnen, tapbier, alcoholvrij bier, 
frisdranken en vruchtensappen. 

§ Diverse warme borrelhapjes (7 stuks per persoon) 
§ Nootjes op tafel 

 
Volwassenen          € 29,95 p.p. 
Kinderen (4 t/m 12 jaar)         € 12,50 p.p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Voorbeeld bruiloft 
 
15.00 uur Ontvangst met koffie/thee + gesorteerd gebak     € 7,50 p.p. 
 
16.00 uur Voltrekking in de kerk van Pieterburen       € 200,00 
 
17.00 uur Proosten op het huwelijk  
  

§ Onbeperkt drankarrangement bestaande uit: huiswijnen, tapbier, alcoholvrij bier, 
frisdranken en vruchtensappen 

§ Nootjes op tafel 
 
Volwassenen (prijs o.b.v. 17.00 – 20.30 uur)       € 27,50 p.p. 
Kinderen (4 t/m 12 jaar)         € 12,50 p.p. 
 
 
18.30 uur BBQ basis          € 24,50 p.p.  
         (kinderen t/m 12 jaar 12,50 p.k.) 
Salades 
(garnituren om zelf toevoegen) 
Huzarensalade - vissalade - groene salade - garnituren  
Brood en smeersels 
Desem broden - gezouten roomboter - kruidenboter 
Sausjes  
Mayonaise - knoflook - barbecuesaus – curry 
Vleessoorten  
Speklapje - kipfilet - karbonade - burger - stokje  
(voor de vegetariër is er een vega burgerbar. Verschillende vegetarische burgers, grillgroenten, burgerbroodjes, 
etc.) 
 
20.30 – 00.30 uur Afsluitend feest  
 

§ Onbeperkt drankarrangement bestaande uit: huiswijnen, tapbier, alcoholvrij bier, 
frisdranken en vruchtensappen. 

§ Diverse warme borrelhapjes (7 stuks per persoon) 
§ Nootjes op tafel 

 
Volwassenen          € 27,95 p.p. 
Kinderen (4 t/m 12 jaar)         € 12,50 p.p. 
 
 


