Onderstaand vindt u een overzicht van de door ons aangeboden buffetten.
Al onze buffetten zijn mogelijk vanaf 20 personen. Blijkt de groep op de dag zelf toch onverwachts
kleiner te zijn dan houden wij altijd de min. prijs voor 20 personen aan.
Komt u bij ons barbecueën dan is dat ook mogelijk voor kleinere groepen. Bent u met 20 personen of
meer dan staat er een kok voor u te barbecueën, is de groep kleiner dan 20 personen dan gaat u zelf
heerlijk barbecueën.

Bospub Warm Buffet €17,00 p.p.
Het warme buffet bestaat uit;
 Stoofvlees.
 Coq au vin
 Frisse gemengde groene salade.
 Brood met smeersels.
 Frietjes met huisgemaakte
mayonaise.
 Aardappelkroketjes.

Italiaans Buffet €19,50 p.p.
Het Italiaanse buffet bestaat uit;
 Lasagne.
 Pastasalade.
 Zalmquiche.
 Salade mozzarella met tomaat.
 Frisse gemengde groene salade.
 Diverse broden met smeersels.

Luxe Barbecue €29,50 p.p.
De luxe barbecue bestaat uit;
 Gambaspies gemarineerd in
knoflook/kruidenolie.
 Kipsaté met satésaus.
 ‘Stick sweet’ barbecue spareribs.
 Halloumi met gegrilde courgette
en aubergine.
 Papillot van zalm
 Frietjes met huisgemaakte
mayonaise.
 Frisse gemengde groene salade.
 Brood met smeersels.
 Romige salade van krieltjes met
bieslook en kappertjes.
 Sauzenbar.

Bospub de Luxe Buffet €26,50 p.p.
Het de luxe buffet bestaat uit;
 Gehaktballetjes in eigen jus.
 Kipsaté met satésaus.
 Zalmquiche.
 Lasagne.
 Salade rode biet met geitenkaas,
walnoot en honing.
 Frisse gemengde groene salade.
 Huzarensalade.
 Frietjes met huisgemaakte
mayonaise.
 Brood met diverse smeersels.

Pannenkoekenbuffet €13,50 p.p.
Het pannenkoekenbuffet bestaat uit;
 Naturelpannenkoeken.
 Warme kersen
 Gebakken ui
 Gebakken spek
 Gebakken champignons
 Kaas
 Ananas
 Slagroom
 Poedersuiker
 Stroop
Standaard Barbecue €21,50 p.p.
De standaard barbecue bestaat uit;
 Saucijsjes.
 Kipsaté met satésaus.
 Speklapjes.
 Hamburgers.
 Karbonades.
 Frietjes met huisgemaakte mayonaise.
 Frisse gemengde groene salade.
 Brood met smeersels.
 Sauzenbar.
Extra opties;
 Gepofte aardappel met room,
knoflook en peterselie €1,50 extra p.p.
 Vispakketje €4,50 extra p.p.

Opties dessert Mogelijk bij alle bovenstaande opties;
 1 bol roomijs met slagroom €2,50 p.p.
 2 bollen roomijs met slagroom €3,75 p.p.
 Sorbet van 2 bollen ijs met slagroom €5.50 p.p.
 Appeltaart met ijs en slagroom €6,- p.p.

High Tea €21,50 p.p. 2,5 uur
De high tea bestaat uit;
 Sandwiches
 Soepje
 Brownie
 Muffin
 Scone met lemon curd
 ‘Red velvet’taartje
 ‘Lemon pie’
 Macaron
 Bonbons
 Onbeperkt Verse Thee
De high tea kan incidenteel variëren in
verband met het aanbod.

Mediterraans menu €27,50 p.p.
Ons tapasmenu bestaat uit;
 Turksbrood met aiolie en humus.
 Rauwe ham.
 Gefrituurde uienringen.
 Kippenvleugeltjes.
 Gehakballetjes in tomatensaus.
 Biefstukpuntjes met gebakken champignons en ui.
 Zalmfilet met wasabimayonaise.
 Halloumi met gegrilde groenten.
 Aardappelkroketjes.

Opties Al onze buffetten met uitzondering van de High tea zijn uit te
breiden met mosterdsoep of een soep naar keuze in overleg. €4,- p.p.
Heeft u nog vragen of wilt u een buffet naar eigen wens aanpassen dan zijn er zeker mogelijkheden
wij gaan hierover graag met u in gesprek.

