Op het mooiste plekje aan de rand van Boukoul vindt u ons gezellige lunchcafe
en terras. Hier kunt u na een wandeling (startpunt wandel- en fietsroutes)
ontspannen in een bosrijke ambiance en genieten van het prachtige uitzicht
over onze blauwe bessenplantage. Een unieke plek om te vertoeven met uw
gezelschap.
Wees welkom voor een vergadering, een familie/zakelijke lunch of een gezellig
bedrijfsuitje, verjaardag, bruiloft of ander feestje.
Wij heten u van harte welkom!

Lunch buffet (vanaf 15 personen)
Soep

Al onze soepen zijn huisgemaakt, met verse ingrediënten.

Keuze uit:
- Tomatensoep
- Groentesoep
- Paprikasoep
Boerenbrood (wit/bruin grof gesneden)
Beleg:
-

Jong belegen kaas
Dungesneden kipfilet
Dungeneden ham
Cervelaatworst
Blauwe bessenjam
Variatie zoet beleg

Bourgondische rundvleesKroket (vegetarische kroket)
Onbeperkt koffie en thee op buffet.

€ 16,90 p.p.

Luxe Lunch buffet (vanaf 15 personen)
Soep

Al onze soepen zijn huisgemaakt, met verse ingrediënten. Vanaf 20 personen keuze uit 2

soepen.
Keuze uit:
- Tomatensoep
- Groentesoep
- Paprikasoep
- Venkelsoep
- Aspergesoep (seizoensgebonden)
Boerenbrood (wit/bruin grof gesneden)
Beleg:
-

Jong belegen kaas
Oude kaas
Dungesneden kipfilet
Dungeneden ham
Rosbief
Cervelaatworst
Blauwe bessenjam
Variatie zoet beleg

2 verse huisgemaakte salades
- Italiaanse salade
- Waldorf Salade
Bourgondische rundvlees Kroket (vegetarische kroket)
Onbeperkt koffie, thee, jus d’orange, melk op buffet.

€ 19,90 p.p.

Om uw feest, verjaardag of andere festiviteit helemaal af te maken bieden wij
diverse diner en buffet mogelijkheden aan.
De buffetten en BBQ’s verzorgen wij in samenwerking met onze lokale Slagerij.
Daarnaast werken wij samen met Vijo Cuisine.
Vijo Cuisine verzorgt luxe fingerfood catering. Vivvienne en Jolanda halen hun
inspiratie tijdens hun reizen naar landen, die ook culinair iets bijzonders te
bieden hebben.
Fingerfood is een verzamelnaam voor luxe hapjes die tussen duim en wijsvinger
gegeten worden zoals bijvoorbeeld Hollandse snacks, Franse amuses of
Spaanse tapas.
Tijdens uw feest, borrel of receptie verwennen zij u met kleine
hapjes/fingerfood gepresenteerd op kleine bordjes, lepels of in glaasjes.
Voor het bespreken van de mogelijkheden nodigen wij u graag uit voor een
persoonlijk gesprek.

Alle barbecues zijn mogelijk vanaf 10 personen

BBQ Buffet Duke(4 stuks vlees per persoon)
Vlees
Rundvlees hamburger
Gemarineerde kip-spies
Gemarineerde speklap
Mexicaanse BBQ-worst

Huisgemaakte salades
Aardappelsalade met bieslook
Penne pastasalade met tomaat en prei
Huzarensalade met rundvlees

Rauwkost salades
Tomatensalade met mozzarella kaas
Komkommersalade met dille
Griekse witte koolsalade

Sausen
Cocktailsaus
Knoflooksaus
Zigeunersaus
Tzatzikisaus
Fruitsalade
Stokbroden,Kruidenboter & kruidenkaas

€ 20,50 p.p.

BBQ Buffet Bluetta(4 stuks vlees per persoon)
Vlees
Rundvlees hamburger
Gemarineerde kipfilet
Gemarineerde speklap
Mexicaanse BBQ-worst
Gemarineerde filet karbonade
Shaslick spies

Huisgemaakte salades
Aardappelsalade met bieslook
Penne pastasalade met tomaat en prei
Huzarensalade met rundvlees
Pastasalade met groente en kaas

Rauwkost salades
Tomatensalade met Fetakaas
Italiaanse salade met kruidendressing
Gebakken champignons met basilicum
Olijvenmix met Toscaanse kruiden
Komkommersalade met dille
Griekse witte koolsalade

Sausen
Cocktailsaus
Knoflooksaus
Salsa saus
Tzatzikisaus
Fruitsalade
Stokbroden, Italiaans Ciabatta brood,Kruidenboter& Kruidenkaas

€22,50 p.p.

BBQ Buffet Aurora (4 stuks vlees per persoon)
Vlees
Gemarineerde varkenshaas spies
Gemarineerde biefstuk spies
Gemarineerde shaslick spies
Rundvlees hamburger
Gemarineerde kip spies
Gemarineerde speklap
Mexicaanse BBQ-worst
Zalmfilet met groente in aluminiumfolie

Huisgemaakte salades
Aardappelsalade met bieslook
Tortelline pasta met groente en tonijn
Huzarensalade met rundvlees
Pastasalade met groente en kaas

Rauwkost salades
Gegrilde courgette/ venkel met basilicum
Italiaanse salade met Fetakaas en rode ui
Italiaanse salade met kruidendressing
Gebakken champignons met balsamico crème
Tropische selderijsalade
Griekse witte koolsalade

Sausen
Cocktailsaus
Knoflooksaus
Salsa saus
Tzatzikisaus
Fruitsalade
Stokbroden, Italiaans Ciabatta brood,Kruidenboter & Kruidenkaas

€ 25,80 p.p.

Alle warm/koud buffetten zijn mogelijk vanaf 20 personen

Warm/koud buffet Darrow
Huisgemaakte salades
Aardappelsalade met bieslook en spekjes
Huzarensalade met rundvlees
Pastasalade met groente en kaas

Koude specialiteiten
Gegrilde karbonade met tonijnsaus
Italiaanse rauwe ham met meloen
Olijvenmix met gedroogde tomaat
Ham asperge rolletjes
Gevulde eieren
Fruitsalade

Rauwkost salades
Tomatensalade met Fetakaas en rode ui
Komkommersalade met dille
Selderijsalade met appel

Warmvlees
Gehaktballetjes in tomaat pesto saus
Varkenshaasje in champignonroomsaus
(Andere soorten warmvlees is mogelijk in overleg)

Stokbroden,Kruidenboter

€ 20,50 p.p.

Warm/koud buffet Brigitta Blue
Huisgemaakte salades
Aardappelsalade met bieslook en spekjes
Huzarensalade met rundvlees
Pastasalade met groente en kaas

Koude specialiteiten
Gegrilde karbonade met tonijnsaus
Gegrilde kipfilet met oosterse saus
Gebakken champignons met basilicum
Spaanse rauwe ham met meloen
Olijvenmix met gedroogde tomaat
Ham asperge rolletjes
Gevulde eieren
Fruitsalade

Rauwkost salades
Tomatensalade met mozzarella kaas en rode ui
Italiaanse salade met kruidendressing
Selderijsalade met appel

Warmvlees
Kipfilet reepjes met roerbak groente
Varkenshaasje in champignonroomsaus
(Andere soorten warmvlees is mogelijk in overleg)

Stokbroden, Italiaans Ciabatta brood,Kruidenboter & Kruidenkaas

€22,50 p.p.

Warm/koud buffet Elliot
Huisgemaakte salades
Aardappelsalade met bieslook en spekjes
Huzarensalade met rundvlees
Pastasalade met groente en kaas
Tortellini pasta met groente en tonijn

Koude specialiteiten
Gegrilde rosbiefplakjes met rucola
Gegrilde kipfilet met oosterse saus
Gebakken champignons met kervel
Spaanse Seranoham met meloenpartjes
Gegrilde courgette/ venkel met basilicum
Olijvenmix met gedroogde tomaat
Ham asperge rolletjes
Gevulde eieren
Fruitsalade

Rauwkostsalades
Griekse witte koolsalade
Komkommersalade met dille
Tropische selderij salade

Visspecialiteiten
Noorse garnalen en krab met limoen dressing
Gerookte forelfilet met verse dille
Gegaarde zalffilet met whiskysausje

Warmvlees met aanvullingen
Gegrilde beenham in Limburgs mosterdsaus
Rundvlees in rode wijnsaus
Italiaanse aardappelgratin of gebakken krieltjes
Remouladesaus
Cocktailsaus
(Andere soorten warmvlees is mogelijk in overleg)
Stokbroden, Italiaans Ciabatta brood en Focaccia brood
Kruidenboter, kruidenkaas en Tomaat bruschetta

€ 27,50 p.p.

Feesten en Partijen
Heeft u iets te vieren? Dan is Plantage Blankwater een uitstekende locatie voor
uw feest! Graag maken wij een afspraak met u om uw persoonlijke wensen te
bespreken. Hieronder vindt u alvast een overzicht van diverse mogelijkheden
op onze locatie. Mocht u speciale wensen hebben dan horen we deze graag.
Tijdens uw/jullie feest kunnen we de drankjes tellen op basis van nacalculatie, ook is het mogelijk om
een vaste prijs af te spreken voor een aantal uur.
Kiest u voor nacalculatie dan brengen wij € 35,- per uur in rekening voor het afhuren van onze
locatie. De prijzen van de drankjes kunt u terugvinden op onze menukaart op de website.
Drankafkoop 4 uur bedraagt € 20,50 p.p. incl. zaalhuur en nootjes op tafel. Ieder uur extra is € 4,50,Onbeperkt koffie, thee, frisdrank, huiswijn en bier, met uitzondering van gedistilleerd en speciaal
bieren.
Hollandse Borrelhapjes 5 hapjes
€ 6,50 p.p.
- Jong belegen kaas blokje met Amsterdam uitje
- Salami hapje met augurkje
- Toastje met Brie
Asperge ham rolletje
- Tomaathapje met selderie
In overleg zijn andere hapjes mogelijk.
Bittergarnituur 5 stuks

€ 3,50 p.p.

Koffietafel Arrangement
Onbeperkt koffie, thee (1,5 uur) uitgeserveerd.

Soep

Al onze soepen zijn huisgemaakt, met verse ingrediënten (vanaf 20 personen keuze uit 2

soepen)
Keuze uit:
- Tomatensoep
- Groentesoep
- Paprikasoep
- Venkelsoep
- Aspergesoep (seizoensgebonden)

2 belegde broodjes op tafel (wit/bruin)
-

Ham
Jong belegen kaas
Kipfilet
Cervelaatworst

€ 15,90

Aanvullende opties
Blauwe bessenvlaai

€ 3,10 p. stuk

Krentenbol met kaas

€ 1,95 p. stuk

Extra broodje belegd

€ 1,80 p. stuk

Broodje Bourgondische rundvlees Kroket

€ 2,50 p. stuk

Vers fruit salade

€ 4,90 p.p.

Vergaderarrangement
Vergaderarrangement 4 uur (incl. gebruik beamer en flipover)
Onbeperkt koffie, thee en water
Verse lekkernijen
Vers fruit op een schaal

€ 14,50 p.p.

Vergaderarrangement 8 uur (incl. gebruik beamer en flipover)
Onbeperkt koffie, thee en water.
Verse lekkernijen
Vers fruit op een schaal

€ 18,50 p.p.

Vergaderlunch buffet
Soep

Al onze soepen zijn huisgemaakt, met verse ingrediënten

Keuze uit:
- Tomatensoep
- Groentesoep
- Paprikasoep
Boerenbrood (wit/bruin grof gesneden)
Beleg:
-

Jong belegen kaas
Dungesneden kipfilet
Dungeneden ham
Cervelaatworst
Blauwe bessenjam
Variatie zoet beleg

Bourgondische rundvleeskroket (vegetarische kroket)
Onbeperkt koffie en thee op buffet.

€ 16,90 p.p.

Luxe vergaderlunch buffet
Soep

Al onze soepen zijn huisgemaakt, met verse ingrediënten. Vanaf 20 personen keuze uit 2

soepen.
Keuze uit:
- Tomatensoep
- Groentesoep
- Paprikasoep
- Venkelsoep
- Aspergesoep (seizoengebonden)
Boerenbrood (wit/bruin grof gesneden)
Beleg:
-

Jong belegen kaas
Oude kaas
Dungesneden kipfilet
Dungeneden ham
Rosbief
Cervelaatworst
Blauwe bessenjam
Variatie zoet beleg

2 verse huisgemaakte salades
- Italiaanse salade
- Waldorf Salade
Bourgondische rundvleeskroket (vegetarische kroket)
Onbeperkt koffie, thee, jus d’orange, melk op buffet.

€ 19,90 p.p.

Zaalhuur
Halve dag (4 uur)

€ 75,-

Hele dag (8 uur)

€150,-

