
 

Aanbod bosrestaurant Buitengewoon Lekker  

 

Ontvangst 
Koffie/thee en koekje € 2,50 per persoon 
(minimum aantal 15 personen) 
Koffie/thee met biologisch appelgebak € 6. per persoon (minimum aantal 15 personen) 
 
Scholen 
 
Patatjes met snack en limo na afloop kan, dit kan in groepen van 40 leerlingen met 
telkens ongeveer 15 minuten ertussen. Kosten hiervan zijn €5,50 per leerling. 
 
 
 
 

Lunch 
Lunch A € 14,95 per persoon  
Biologische pistolet gesorteerd, belegd met: ham, kaas, brie, oude kaas, fricandeau, luxe gegarneerd met verse sla, tomaat, komkommer, 

ei. Biologische zachte bol wit en meergranen gesorteerd, belegd met ham, kaas, brie, ei, fricandeau, kipfilet Melk, karnemelk (biologisch) 

Biologische sap (appel, jus d’orange) Vers handfruit (biologisch) 
 
Lunch B € 16,95 per persoon  
Biologische pistolet gesorteerd, belegd met: ham, kaas, brie, oude kaas, fricandeau, luxe gegarneerd met verse sla, tomaat, komkommer, ei 
Biologische foccacia bol gesorteerd, belegd met: ham, kaas, brie, oude kaas, fricandeau, luxe gegarneerd met verse sla, tomaat, 
komkommer, ei Melk, karnemelk (biologisch) Biologische sap (appel, jus d’orange) Vers handfruit 

 
Lunch C € 22,50 per persoon (minimum aantal 10 personen) 
Kopje soep met boeren breekbrood Diverse soorten biologische broodjes: croissant, foccacia, meergranenbol, pistolet, pompoenbroodje 
Monoverpakking biologische boter Biologische jam, biologische honing Diverse soorten biologische vleeswaren: ham, kaas, oude kaas, 
kipfilet, fricandeau, rosbief Biologische kroket met grove mosterd Melk, karnemelk (biologisch) Biologische sappen (appel, jus d’orange) 
Vers handfruit 
 

Snack 
Patat €4,- per persoon (minimum aantal 6 personen) 
Een bord friet met mayonaise en limonade. 

 
Patat + snack €6,50 per persoon (minimum aantal 6 personen) 
Een bord friet met mayonaise, kipfrikandel en limonade.( frikandel halal mogelijk ) 
 

Diner 
BBQ arrangement A €22,50 (vanaf 20 personen) 
Rundvleeshamburger, Barbecueworstje, Kipsaté (2 stokjes p.p.), Kipshaslick 
Aangevuld met een koud buffet: Aardappelsalade, gegarneerd met verse bieslook, Tomaten-mozzarellasalade, Pastasalade champignon 
met room, Huzarensalade, gegarneerd met fijne vleeswaren, Boerenbreekbrood, kruidenboter en sauzen, Olijven en tapenade 
Inclusief barbecues en gasflessen, servies of disposables, bestek, servetten 

 
BBQ arrangement B €25,- (vanaf 20 personen) 
Rundvleeshamburger, Kipsaté (2 stokjes p.p.), Kipshaslick, Gambaspies, Karbonade  
Aangevuld met koud buffet: Frisse tonijnsalade met rucola, kappertjes, uienringen en frisse dressing, Fetasalade met gemengde sla, 
tomaat, komkommer met een frisse dressing en croutons. Rundvleessalade, gegarneerd met fijne vleeswaren en ei. Tomaten-
mozzarellasalade met Italiaanse kruiden, olijfolie en basilicum. Pastasalade groenten met tomaat en verse paprika. Stokbrood, 
boerenbreekbrood. Olijven en tapenade. Sauzen  
Inclusief barbecues en gasflessen, servies of disposables, bestek, servetten 



 
voor kinderen van 4-12 jaar BBQ euro 9,95 p.p. 
 
 

Borrel 
 
Drankarrangement 1 uur €12,50 per persoon (vanaf 15 personen) 
1 uur onbeperkt drankjes (behalve likeuren en buitenlands gedistilleerd 
Drankarrangement 2 uur €17,50 per persoon (vanaf 15 personen) 
2 uur onbeperkt drankjes (behalve likeuren en buitenlands gedistilleerd).  

Drankarrangement 3 uur €23,- per persoon (vanaf 15 personen) 
3 uur onbeperkt drankjes (behalve likeuren en buitenlands gedistilleerd).  

 
Borrelarrangement 1 uur €15,50 per persoon (vanaf 15 personen) 
Onbeperkt drankjes (behalve likeuren en buitenlands gedistilleerd), Schalen met gemengde noten, Koude snack, Warme snack 

Borrelarrangement 2 uur €24,50 per persoon (vanaf 15 personen) 
Onbeperkt drankjes (behalve likeuren en buitenlands gedistilleerd). Schalen met gemengde noten en zoute koekjes. Koude snacks : 

minisandwich zalm, komkommer met brie, mozzarellaspiesje, gevuld eitje, wrap gevuld met kip en pesto.  

Warme snacks: Bitterballen, kaashapje, kiphapje, gehaktballetje met 2 sauzen.  

Borrelarrangement 3 uur €29,50 per persoon (vanaf 15 personen) 
Onbeperkt drankjes (behalve likeuren en buitenlands gedistilleerd). Schalen met gemengde noten en zoute koekjes. Koude snacks : 

minisandwich zalm, komkommer met brie, mozzarellaspiesje, gevuld eitje, wrap gevuld met kip en pesto.  

Warme snacks: Bitterballen, kaashapje, kiphapje, gehaktballetje met 2 sauzen.  

 

 

 

 

 

 


