Voor een waardige- en tailor made invulling van uw samenzijn
contact uw gastheer Gert-Jan Weijers.
Telefoon: 06-12 41 39 12

Dranken
Rainforest koffie, thee, jus d’orange
en frisdranken
Cappuccino, Espresso en Latte
Biologische melk en karnemelk
Biologische vruchtensappen
Heuvelrugwater "infused" limoen, aardbei
en komkommer ; per 5 liter dispenser
Smoothies diverse smaken
Heineken tap
Heineken fles / Heineken 0.0 fles
Radler 2.0 fles
Huiswijn wit, rosé en rood; Spanje per glas
Huiswijn wit, rosé en rood; Spanje per fles
Lingewit Cuvee, Nederlandse wijn per glas
Lingewit Cuvee, Nederlandse wijn per fles
Port, sherry, jenever
Prosecco per glas
Prosecco per fles
Dranken arrangement onbeperkt; koffie, thee,
frisdranken, Heineken, huiswijn per 45 min
Bosrust borrel, dranken arrangement onbeperkt,
2 warme hapjes, nootjes, zoutjes per 45 min
Zoet:
Roomboterkoekjes, per stuk
Pastel de Nata
Mini patisserie etagère of buffet
Taartjes van de ‘Bijzondere Taarten Fabriek’
Skitaart
Bosrust cake assortiment; roomboter, cacao
en banaan
Arrangement koffie compleet; koffie, thee,
heuvelrugwater met koekjes en
mini patisserie, per 45 min.
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Brood en fruit:
Witte en bruine zachte bol met kaas, ham,
fricandeau, kipfilet
3,15
Rustiek broodje wit en bruin met zalm, rosbief,
brie, gezond, rauwe ham
3,65
Boerensandwich volkoren met tomaat/mozzarella,
tonijnsalade, carpaccio met truffelmayonaise
4,00
Fruitsalade met huisgemaakte Sabayon
4,50
Hollandse aardbeien met dun geslagen
room (seizoensproduct)
4,50
Lunchbuffet "Bosrust"; assortiment broodjes,
krentenbol, soep, koffie, thee, zuivel, handfruit 17,50
Snacks, soep uit eigen keuken en bittergarnituur:
Half kaasbroodje en saucijzenbroodje, mini
quiche
Kaasbroodje en saucijzenbroodje, mini quiche
Oma Bob’s kroket
Broodje Oma Bob’s kroket
Oma Bob’s garnalenkroketje
Mini hamburger Black Angus
Mini brioche pulled chicken / pork
Oma Bob's bitterbal / vegetarische bitterbal
Warm bittergarnituur gemengd (3 hapjes)
Stokje "Djadjan" sateh met kroepoek en
gebakken uitjes
Gemengde nootjes op tafel, p.p.
Gemengde nootjes en banketbakkerszoutjes, p.p.
Tomatensoep, Schotse kerriesoep
Tomatensoep, Schotse kerriesoep klein
Curry kokossoep (vega)
Curry kokossoep (vega) klein
Mini wraps met zalm en room, luxe canapé
Borrelplank 2 soorten kaas, 2 soorten worst, p.p.
Voor onderweg: water,appel,nootjes,chocolade
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Culinair:
Naar wens kunnen wij “walking lunches & dinners”, buffetten, menu’s en warme gerechten verzorgen. Graag bespreken wij met u de mogelijkheden.
Wij gooien niet graag eten weg en daarom bieden wij u de gelegenheid om na afloop etenswaren die over zijn mee naar huis te nemen.
Arrangementen zijn in overleg te verlengen. Prijzen op aanvraag.
Bovenstaande is slechts een greep uit ons aanbod. Heeft u specifieke wensen, vraag ons gerust naar de mogelijkheden.
Wegens de strenge HACCP normen die door ons worden gehanteerd en de daarmee gepaard gaande verantwoordelijkheden kunnen wij helaas geen zelf
meegenomen producten serveren. HACCP is opgesteld door de voedsel- en warenautoriteit en is een methode die bedrijven verplicht moeten toepassen om
de veiligheid van de voedselproducten te waarborgen.

