Ontvangst
Koffie/thee buffet
Appeltaart/muffins/krentenbrood

€ 3,75 p.p.

Koffie/thee arrangement
Prijs per dagdeel

€ 6,50 p.p.

Koffie/thee

€ 1,75 p.p.

DRANK
AFKOOP

Quick

Bite

Extra uren
€ 6,50 p.p.
per extra uur drankafkoop
1 uur borrelen
Fris, bier en wijn.

Versgemaakte
Pannenkoeken

€ 10,00 p.p.

€ 5,00 p.p.

Burger Menu
€ 9,50
Een vers bereide quarter pounder burger
(met broodje) en friet. Daarnaast wordt er
los nog cheddar kaas, augurk, ui en tomaat
bij geserveerd.
Frietjes met snack
€ 5,00 p.p.
Vers gebakken frietjes met saus en een
snack naar keuze.

Bittergarnituur
Luxe bittergarnituur
€ 9,50 p.p.
Schaal met Italiaanse en Spaanse vleeswaren, binnen- en buitenlandse top kwaliteitskazen, zuidvruchten, kaasdip en noten, vers gebakken
brood met tapenade, Heksenkaas en verse kruidenboter.
Warm bittergarnituur
€ 5,00 p.p.
Keuze uit alleen bitterballen of een mix van warme hapjes met onder
andere: bitterballen, kipnuggets, bami hapjes en gehaktballetjes.
Koud/warm eenvoudig
€ 6,50 p.p.
Een mix van koude en warme hapjes; kaas, worst & bitterballen.
Koud bittergarnituur
Blokjes kaas & worst

€ 3,75 p.p.

BBQ

BBQ Valk
€ 21,00 p.p.
4 stukken vlees per persoon, 2 salades, stokbrood, kruidenboter en
diverse sauzen.
BBQ Havik
€ 24,00 p.p.
5 stukken vlees per persoon, 3 salades, stokbrood, kruidenboter en
diverse sausen.

Lunch

De Bosweide
€ 16,25 p.p.
Buffettafel compleet verzorgd met kop huisgemaakte soep,
bal gehakt, Krentenbrood, diverse luxe broodjes, kaas, diverse
vleeswaren, zoet beleg, koffie/thee, melk, karnemelk, jus d’orange
en vers fruit.
Gelderse Lunch
€ 14,25 p.p.
Buffet tafel gevuld met soep, bal gehakt, broodjes, kaas,
vleeswaren, koffie/thee, melk en karnemelk.
Luxe broodjes lunch
€ 12,50 p.p.
Een combinatie van harde en zachte belegde broodjes met divers
beleg. Koffie/thee, melk, karnemelk en vers fruit.
Lunch uit het vuistje
3 belegde broodjes, melk, karnemelk en fruit.

€ 8,50 p.p.

Picknick Lunch
€ 7,50 p.p.
Een witte bol, een bruine bol, een krentenbol, ham, kaas, boter
en melk.

Buffetten
Stampot buffet
€ 15,00 p.p.
Bij dit buffet bieden wij u drie stamppotten: hutspot, zuurkool en boerenkool.
Naast deze stamppotten serveren wij worst, spekjes, een gehaktbal met jus,
mosterd, piccalilly en zilver uitjes. Kortom, een heerlijk winters buffet..
Tapas Buffet
€ 21,50 p.p.
Buffet bestaande uit stokbrood, ciabatta, kruidenboter, tapenade, bruschetta,
2 soorten Spaanse wraps, carpaccio, salade, satéstokjes, gamba’s,
tapasballetjes, spare ribbetjes en kip met spek.
Tapas Buffet Deluxe
€ 29,60 p.p.
Dit buffet bestaat uit dezelfde gerechten als ons Tapas buffet, maar dan
aangevuld met Focaccia, assortiment topkazen, serranoham, parmaham, en
gevulde champignons.

BBQ Arend
€ 27,00 p.p.
5 luxere stukken vlees per persoon, 3 salades, stokbrood en
kruidenboter en diverse sauzen.
BBQ Supplement
Vis als vervanger voor vlees (alleen in combinatie)

€ 3,00 p.p.

Bij alle BBQ’s kunnen we u een drankafkoop aanbieden
van €11,50 p.p. (2 uur)

PIZZA

Pizza buffet
€ 17,50 p.p.
Hierbij maakt u zelf uw eigen pizza’s die u vervolgens kan opeten.
Pizza Workshop

€32,50 p.p.

*Prijslijst 2020.
Een aantal van onze mogelijkheden kunnen we alleen aanbieden bij een
minimaal aantal personen of bedrag. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Dessert

Dessertbuffet
€ 8,50
Wij maken voor u een overheerlijk dessert buffet. Dit buffet zal o.a.
bestaan uit diverse bavarois, vers fruit, vanille ijs en versieringen. U
kiest op deze manier uw eigen dessert.
IJscoupe
€ 3,50
IJscoupe met twee (verschillende) bollen ijs en slagroom. Wij
hebben altijd verschillende smaken schepijs in het assortiment
zodat er voor ieder wat wils is, heerlijk na een van onze buffetten!
We hebben een divers assortiment van handijsjes zoals Magnums,
Rakket en Cornetto.

