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Geachte gast,
Allereerst hartelijk dank voor uw belangstelling in Hotel Galamadammen.
Hotel Galamadammen en haar medewerkers heten u van harte welkom op één van de
mooiste plekken van Friesland.
Ons multifunctionele bedrijf is uniek gelegen tussen twee grote meren; de “Fluessen”
en de “Morra”, en bevindt zich op korte afstand van het IJsselmeer, de Gaasterlandse
bossen en vele Elfstedenstadjes.
Een locatie waar wij, en velen met ons, trots op zijn. Ontspannend en inspirerend, maar
ook dynamisch en veelzijdig.
De bijzondere combinaties van deze omgeving vindt u terug in deze map met onze
mogelijkheden van april tot en met september 2016.
Heerlijk eten en drinken, comfortabel overnachten, een goed (trouw)feest of
bedrijfsevenement of succesvol vergaderen met veel daglicht. Allemaal onder 1 dak.
En daarbuiten; onze eigen jachthavens, groot terras aan het water en keuze uit sloepen,
skûtsjes en fietsen.
Ruim voldoende mogelijkheden dus om van uw specifieke wens een succesvol geheel te
maken.
Deze map geeft u een eerste indruk van ons aanbod. De meest recente ideeën vindt u
tevens terug op onze website, www.galamadammen.nl. Vanzelfsprekend denken wij graag
met u mee, maar vooral ook “werken wij mee” om uw ideeën vorm te geven.
Heeft u vragen, ideeën of andere wensen dan in deze map zijn aangegeven?
Schroom dan niet om de telefoon te pakken.
Wij zijn elke dag bereikbaar via 0514-521346 of info@galamadammen.nl en willen u graag
uitnodigen voor een persoonlijk gesprek en een rondleiding door ons hotel.
Wellicht tot ziens bij Hotel Galamadammen!
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Hotel Galamadammen...
Hotel Galamadammen bevindt zich op een markant punt tussen de meren Morra en
Fluessen. Het hotel is gesitueerd aan de weg tussen Lemmer en Bolsward bij het dorp
Koudum.
In ons hotel treft u onder andere de volgende faciliteiten aan:
- 46 hotelkamers, allen voorzien van een badkamer met douche, ligbad en toilet, een
kleurentelevisie, koffie- en theefaciliteiten, telefoon en draadloos internet.

- 5 Vergader- en feestzalen in diverse afmetingen.
Onze Wintertuin kan gebruikt worden voor zowel feesten als productpresentaties.

- Een uitstekend restaurant met een kleine kaart en een uitgebreide à la carte kaart.
Op zomerse dagen kunt u gebruik maken van ons terras met uitzicht over de Morra.

- Onze jachthaven beschikt over authentieke Friese skûtsjes, maar ook over een luxe
loungeskûtsje, een klipper en motorsloepen.

Bittergarnituren
Stel uw eigen bittergarnituur samen:
(prijs per stuk)
Wrap van gerookte zalm en kruidenkaas € 0,90
Wrap van Serranoham en pesto € 0,70
(2x) Haring op roggebrood € 1,25
Hele haring met roggebrood en uitjes € 5,00
Palingkroketje met kruidenmayonaise € 1,25
Gefrituurde gambavlinder met remouladesaus € 0,90
Mini runderhamburger op een briochebroodje € 4,50
Rauwkost (komkommer, wortel en bleekselderij) € 1,25 p.p.
Nootjes en kaasstengels € 1,00 per persoon
Of kies één van onze vooraf samengestelde bittergarnituren:
Borrelmoment à € 2,75 p.p.
Jonge en oude boerenkaas/ Riperkrite kaas
Friese droge worst en cervelaatworst
Bitterballen/ nootjes en kaasstengels
Koud/warm bittergarnituur à € 4,75 p.p.
Jonge en oude boerenkaas/ Riperkrite kaas/ Friese droge worst en cervelaatworst
Wrap van gerookte zalm en kruidenkaas/ wrap van Serranoham en pesto
Bitterballen/ groenteloempia’s/ haring op roggebrood
Nootjes en kaasstengels
Koud/warm bittergarnituur Deluxe à € 7,00 p.p.
Jonge en oude boerenkaas/ Riperkrite kaas
Wrap van gerookte zalm en kruidenkaas
Wrap van Serranoham en pesto/haring op roggebrood
Kippenvleugels Piri-Piri / gefrituurde gambavlinder
Nootjes en kaasstengels
Bij de door ons samengestelde bittergarnituren wordt uitgegaan van circa 4 hapjes per persoon.
De bittergarnituren kunnen worden gereserveerd bij minimaal 10 personen.

Het assortiment en de prijzen genoemd in dit document zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid
en geldig van 01 oktober t/m 31 december 2018
Alle prijzen zijn weergegeven inclusief btw

www.galamadammen.nl

sales@galamadammen.nl

0514-521346
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High Tea

Het assortiment en de prijzen genoemd in dit document zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid
en geldig van 01 oktober t/m 31 december 2018
Alle prijzen zijn weergegeven inclusief btw
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Lunchmogelijkheden
Naast onderstaande lunchsuggesties is het mogelijk om uw lunch zelf samen te
stellen of uit te breiden met onze extra lunchsuggesties.
Deze extra lunchsuggesties zijn alleen voor het hele gezelschap te bestellen.
Al onze lunchtafels worden geserveerd tussen 12.00 en 17.00 uur en zijn beschikbaar vanaf 10 personen.
Lunchtafel Galamadammen Deluxe à € 22,50 p.p.
Romige champignonsoep met croutons
Gebonden tomatensoep met Italiaanse kruiden
Broodjes belegd met:
Boeren beenham en een dressing van honing-mosterd
Jonge kaas met komkommer en tomaat
Rosbief met augurk en mierikswortel-mayonaise
Gerookte zalm met rode uien en wasabi mayonaise
Krentenbrood en suikerbrood
Broodje rundvleeskroket
Griekse yoghurt met cruesli
Vers fruitsalade
Brownies, muffins en slagroomsoesjes
Melk, karnemelk, multivruchtensap en sinaasappelsap

Het assortiment en de prijzen genoemd in dit document zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid
en geldig van 01 oktober t/m 31 december 2018
Alle prijzen zijn weergegeven inclusief btw

www.galamadammen.nl

sales@galamadammen.nl
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Lunchtafel Galamadammen à € 17,00 p.p.
Geserveerd tussen 12.00 en 17.00 uur
Beschikbaar vanaf 10 personen

Romige champignonsoep met croutons
Gebonden tomatensoep met Italiaanse kruiden
Tijgerbrood (wit) en vezelrijk bruin brood
Kaiserbroodjes
Suikerbrood en krentenbrood
Beschuit, knäckebrød en roggebrood
Jonge en oude boerenkaas
Selectie van 4 soorten vleeswaren
Yoghurt met cruesli
Hagelslag, pindakaas, confituren
Huzarensalade
Rauwkost van het seizoen
Selectie handfruit
Broodje rundvleeskroket

Lunchtafel à € 12,50 p.p.

Geserveerd tussen 12.00 en 17.00 uur
Beschikbaar vanaf 10 personen
Romige champignonsoep met croutons
Tijgerbrood (wit) en vezelrijk bruin brood
Kaiserbroodjes
Suikerbrood en krentenbrood
Beschuit, knäckebrød en roggebrood
Jonge en oude boerenkaas
Selectie van 4 soorten vleeswaren
Hagelslag, pindakaas, confituren
Broodje rundvleeskroket

Het assortiment en de prijzen genoemd in dit document zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid
en geldig van 01 oktober t/m 31 december 2018
Alle prijzen zijn weergegeven inclusief btw
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Uitbreiding van uw lunch
Naast bovenstaande lunchsuggesties is het mogelijk om uw lunch
extra uit te breiden met of te vervangen door een extra lunchsuggesties.
Deze extra lunchsuggesties zijn alleen voor het hele gezelschap te bestellen.
Romige champignonsoep met croutons € 4,50 p.p.
Gebonden tomatensoep met Italiaanse kruiden € 4,50 p.p.
Huzarensalade € 1,50 p.p.
Aardappelsalade € 1,50 p.p.
Selectie handfruit € 1,75 p.p
.
Roerei met gerookte zalm € 2,75 p.p.
Broodje rundvleeskroket € 3,50 p.p.
Gerookte zalm met rode ui en wasabi-mayonaise € 2,50 p.p.
Kwark met vers fruitsalade € 1,75 p.p.
Brownies, muffins en/of slagroomsoesjes € 3,50 p.p.
Koffie, thee en cappuccino € 3,95 p.p.
Melk en karnemelk € 1,50 p.p.
Sinaasappelsap en multivruchtensap € 1,50 p.p.

Het assortiment en de prijzen genoemd in dit document zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid
en geldig van 01 oktober t/m 31 december 2018
Alle prijzen zijn weergegeven inclusief btw
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Menusuggesties

In Hotel Galamadammen kunt u tot maximaal 12 personen kiezen uit onze à la carte kaart.
Wanneer u met een groter gezelschap wenst te dineren,
serveren wij u graag een passend diner in overleg.
Voor meer informatie kunt u terecht bij onze receptie.
Uiteraard houden wij graag rekening met eventuele allergieën en voedselintoleranties.

Onze familiebuffetten (vanaf 20 personen)
Sudersee Buffet à € 24,50
Soepen
Tomatensoep van Italiaanse pomodori tomaat met kruiden (vegetarisch)
Romige champignonsoep met croutons
Ons soepenbuffet wordt gepresenteerd met stokbrood
Hoofdgerechtenbuffet
Medaillons van de Friberne; Gaasterlandse varkenshaas,
geserveerd met een saus van groene peperkorrels
Gestoomde kabeljauwfilet, kruidenrisotto en een saus van witte wijn
Gehaktballetjes met rijst en pindasaus
Onze hoofdgerechten worden begeleid met:
Groente van het seizoen
Aardappelgratin en friet
Gemengde salade met diverse rauwkost
(gemengde slasoorten, noten, zaadjes, knoflookcroutons, spekjes, ui, tomaat,
komkommer, olijven, wortel, paprika, couscous)
Selectie dressings en vinaigrettes
Dit buffet wordt geserveerd vanaf 20 personen.
Kinderen van 3 t/m 11 jaar ontvangen € 10,00 korting.
Voor kinderen jonger dan 3 jaar worden geen kosten voor het buffet in rekening gebracht.
Dessertbuffet € 8,50
IJsbombe Sibériënne / slagroomsoesjes / mini muffins
Griekse yoghurt met kokosgranola/ cassata ijs / vers fruit van het seizoen
Chocolade taart / regionale en internationale kazen
Extra optie: Chocoladefontein met fruit en dipgarnituur € 2,50
Het assortiment en de prijzen genoemd in dit document zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid
en geldig van 01 oktober t/m 31 december 2018
Alle prijzen zijn weergegeven inclusief btw
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Galamadammen Buffet à € 29,00
Voorgerechten & soep
Romige soep van prei met gerookte kip
Spaanse gerookte ham met meloen, een pesto-dressing en knoflookcroutons
Gerookte vissoorten, zoals makreel, forel en zalmrolletjes,
Hollandse garnalen en haringtartaar,
geserveerd met Russische salade en wasabi-dressing
Gemengde salade met rauwkost
(gemengde slasoorten, noten, zaadjes, knoflookcroutons, spekjes, ui, tomaat,
komkommer, olijven, wortel, paprika, couscous)
Selectie dressings en vinaigrettes
Ons voorgerechtenbuffet wordt gepresenteerd met brood, kruidenboter en tapenade
Hoofdgerechtenbuffet
Gebakken zeebaars met kruidenlinguini, asperges en een saus van witte wijn
Kalfssukade, langzaam gegaard in rode wijn, met paddenstoelensaus en aardappelpuree
Kipspies gemarineerd in Indiaase currykruiden, geserveerd met basmatirijst
en Tikka Massala saus
Kaastortellini met een saus van zongedroogde tomaten, paprika en Parmezaanse kaas
Groente van het seizoen
Aardappelgratin en friet
Dit buffet wordt geserveerd vanaf 20 personen.
Kinderen van 3 t/m 11 jaar ontvangen € 10,00 korting.
Voor kinderen jonger dan 3 jaar worden geen kosten voor het buffet in rekening gebracht.
Dessertbuffet € 8,50
IJsbombe Sibériënne / slagroomsoesjes / mini muffins
Griekse yoghurt met kokosgranola/ cassata ijs / vers fruit van het seizoen
Chocolade taart / regionale en internationale kazen
Extra optie: Chocoladefontein met fruit en dipgarnituur € 2,50

Het assortiment en de prijzen genoemd in dit document zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid
en geldig van 01 oktober t/m 31 december 2018
Alle prijzen zijn weergegeven inclusief btw
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Mediterraans buffet à € 35,50
Salade van tomaat en mozzarella met basilicumdressing
Tonijnsalade met geroosterde paprika
Geroosterde aubergine en courgette met tzatziki
Parmaham met meloen
Griekse salade
Couscoussalade
Bonensalade
Ciabatta, foccacia en Turks brood
Diverse tapenades en zomerse salsa’s, boter en kruidenboter
Bouillabaisse van vissoorten
Gehaktballetjes gesmoord in Piri-Piri tomatensaus
Spaghetti No9 met bruchetta, Parmezaanse kaas en zalmfilet
Tajine van kippendijen met Ras el Hanout
Ravioli van paddenstoelen
Aardappelen uit de oven met chorizo en rozemarijn
Geroosterde groenten met oregano
Dessertbuffet
Tiramisu
Griekse yoghurt met granaatappel
Amaretto Disaronno mousse
Crema Catalana; Crème brûlèe op zijn Spaans
Arroz doce; Portugees rijstdessert
Cassata ijs
Vers fruit met slagroom

Dit buffet wordt geserveerd vanaf 20 personen.
Kinderen van 3 t/m 11 jaar ontvangen € 10,00 korting.
Voor kinderen jonger dan 3 jaar worden geen kosten voor het buffet in rekening gebracht.

Het assortiment en de prijzen genoemd in dit document zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid
en geldig van 01 oktober t/m 31 december 2018
Alle prijzen zijn weergegeven inclusief btw
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Walking dinner à € 44,50
Koude gerechten
Gemarineerde zalm met een dressing van wodka en dille
Sushi van tonijn
Carpaccio van weiderund met balsamico-stroop
Terrine van sukade
Soepen
Krachtige bouillon met Madeira en een brunoise van groenten
Romige spinaziesoep met schuim van nootmuskaat
Warme gerechten
Citroengras-spiesje met gamba en lichtpittige mangochutney
Coquille, in limoenboter gebakken, met glasnoedels
Zeebaarsfilet met venkel en dressing van zeewier en lavendel
Vleesspiesje met een dressing van Thaise chili
Lamslende met aardappel- en rucolapuree
Bitterbal van doperwtjes met mint-mayonaise
Dessert
Ananascompote met honing-lavendel crème
Suikerbrood- en boterpudding
Lolly van framboos en chocolade
Crème brûlée
Dit buffet wordt geserveerd voor 20 tot 50 personen.
Kinderen van 3 t/m 11 jaar ontvangen € 10,00 korting.
Voor kinderen jonger dan 3 jaar worden geen kosten voor het buffet in rekening gebracht.

Het assortiment en de prijzen genoemd in dit document zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid
en geldig van 01 oktober t/m 31 december 2018
Alle prijzen zijn weergegeven inclusief btw

www.galamadammen.nl

sales@galamadammen.nl

0514-521346
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Vegetarisch buffet à € 28,50
Soep
Soep van zoete aardappelen en Indiase curry-kruiden
Voorgerechten
Salade van mozzarella en tomaat met basilicum dressing
Komkommersalade met dille en yoghurt
Pastasalade met dressing van geroosterde paprika en zongedroogde tomaat
Griekse salade met olijven en feta
Kaassalade van regionale en internationale kazen met noten en appelstroop
Marokkaanse couscoussalade
Groene salade met knoflook-croutons en Parmezaanse kaas
Diverse soorten brood met tapenade, salsa’s en boter
Hoofdgerechten
Ravioli van artisjok en Pecorino met een saus van pomodori tomaat
Lasagne van quorn en groente
Turkse borek gevuld met feta en spinazie
Sperziebonen, kool en taugé met geraspte kokos-omeletreepjes
Geroosterde groenten
Gepofte aardappelen met crème fraîche
Dit buffet wordt geserveerd vanaf 20 personen.
Kinderen van 3 t/m 11 jaar ontvangen € 10,00 korting.
Voor kinderen jonger dan 3 jaar worden geen kosten voor het buffet in rekening gebracht.
Dessertbuffet € 8,50
IJsbombe Sibériënne / slagroomsoesjes / mini muffins
Griekse yoghurt met kokosgranola/ cassata ijs / vers fruit van het seizoen
Chocolade taart / regionale en internationale kazen
Extra optie: Chocoladefontein met fruit en dipgarnituur € 2,50

Het assortiment en de prijzen genoemd in dit document zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid
en geldig van 01 oktober t/m 31 december 2018
Alle prijzen zijn weergegeven inclusief btw
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sales@galamadammen.nl
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Winterse buffetten
Stamppot buffet
à € 19,50 p.p.

Stamppot boerenkool
Stamppot zuurkool
Hutspot
Geserveerd met:
Rookworst en speklapjes
Uitgebakken spekjes en jus
Amsterdamse uitjes, zilveruitjes
Augurk
Mosterd en piccalilly

Stamppot buffet met soep en dessert
à € 25,50 p.p.

Winterse soep
Stokbrood met roomboter en kruidenboter
***
Stamppot boerenkool, zuurkool en hutspot
Geserveerd met:
Rookworst en speklapjes
Uitgebakken spekjes en jus
Amsterdamse uitjes, zilveruitjes
Augurk
Mosterd en piccalilly
***
Friese suikerbroodpudding geserveerd met vanillesaus en roomijs
Onze winterse buffetten worden geserveerd vanaf 20 personen.
Uiteraard kunt u dit buffet ook afsluiten met een dessertbuffet.

Het assortiment en de prijzen genoemd in dit document zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid
en geldig van 01 oktober t/m 31 december 2018
Alle prijzen zijn weergegeven inclusief btw
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Drankenkaart
Koffiesoorten

Koffie / thee € 2,40
Cappuccino / koffie verkeerd € 2,60
Latte Macchiato € 3,30
Chai Latte / Verse muntthee € 3,50
Warme chocolademelk € 2,80 (met slagroom € 3,30)

Frisdranken

Frisdranken & mineraalwater vanaf € 2,30
Vruchtensappen vanaf € 2,60

Bieren van de tap

Glas bier (0,3 ltr.) € 3,00
Speciaalbier vanaf € 3,60

Wijnen en PSV dranken

Huiswijn Sélection Cazal Viel € 3,85 per glas
Port, sherry, vermouth € 3,50
Vraag ook naar onze wijnkaart

Binnenlands gedistilleerde dranken
Binnenlands gedistilleerd vanaf € 2,60
Likeuren vanaf € 4,00
Whiskey vanaf € 4,50
Cognacs vanaf € 6,00

Gebaksoorten

Friese oranjekoek € 2,75
Kwark- en/of appelgebak € 3,00
Pecan-toffee meringue gebak (glutenvrij) € 3,00
Selectie van ons gebak € 3,00
Gesorteerd gebak € 3,25

Drankenarrangement 2 uur:

€ 14,50 per persoon (vanaf 15 personen)
2 uur onbeperkt consumpties
(exclusief buitenlands gedistilleerde dranken)
Ieder uur extra € 5,00 per persoon
Het assortiment en de prijzen genoemd in dit document zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid
en geldig van 01 oktober t/m 31 december 2018
Alle prijzen zijn weergegeven inclusief btw
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