
Uw verblijf op Bovendonk wordt gekenmerkt door puurheid, sfeer en 
streekproducten. Omdat we zoveel  mogelijk gebruik maken van lokale  
fairtrade producten, is ons assortiment eerlijk en verantwoord. Op 
ambachtelijke wijze worden dagverse producten iedere dag met zorg 
verwerkt tot smaakvolle gerechten. In onze keuken is niets onmogelijk 
en we doen er alles aan om aan uw wensen te voldoen zodat u ook een 
succesvol culinair verblijf  zult hebben bij Bovendonk. 

 
 
Belegde pistoletjes       € 17,00 p.p. 
Op schalen serveren wij 2 vers afgebakken en luxe belegde broodjes per 
persoon, een hartige warme snack en vers fruit, inclusief koffie/thee, melk 
en jus d’orange. O.a. oude kaas/rucola/mosterddressing, gerookte zalm, 
brie en beenham.

Het Bovendonk lunchbuffet (Mogelijk vanaf 12 personen)                 € 17,00 p.p. 
Ons uitgebreide lunchbuffet bestaat uit verse soep, diverse luxe 
broodsoorten en beleg, 2 warme gerechten, salade, fruit, een uitgebreide 
kaasplank, inclusief 1,5 uur koffie/thee, melk, vruchtensap en water.

12-uurtje       € 12,50 p.p. 
Huisgemaakte dagsoep, brood met spiegelei, ambachtelijke kroket en 
salade. 

Culinaire faciliteiten

Lunch

De geoffreerde prijzen zijn van 2021 en kunnen afwijken van de gepubliceerde prijzen. Alle prijzen zijn inclusief BTW. 
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Stel uw eigen 3-gangen menu samen, kies uit twee  voorgerechten, 
drie  hoofdgerechten en twee desserts.    
 
Voorgerechten* 
- Tomatensoep met verse basilicum en room
- Soep van de dag
- Carpaccio van courgette met kruidenolie en pijnboompitjes
- Salade met  gerookte zalm, komkommer, paprika en een  
   citroen-honing-dille dressing ( + € 1,50 )        
- Trio van vis met Hollandse garnalen in een frisse cocktailsaus, gerookte
   forelfilet en gemarineerde rauwe zalm ( + € 3,50 ) 
- Klassieke carpaccio met rucola, rode ui, zongedroogde tomaat,
   pijnboompitten, Parmezaanse kaas en truffelmayonaise ( + € 1,50 )
- Gerookte Ribeye met een salade van rode ui, cherrytomaatjes, olijfolie, 
   pijnboompitten een Parmezaanse kaas ( + € 3,25 )

*Voorgerechten worden geserveerd met vers gebakken brood, kruidenboter 
en diverse smeersels
 
Hoofdgerechten** 
- Kip met zoete aardappel, rozemarijn en honing
- Varkenshaas met Stroganoffsaus
- Zalmfilet op de huid gebakken met een zachte Hollandaisesaus
- Simmentaler diamanthaas met een rode wijnsaus ( + € 1,50 )
- Kabeljauwfilet met cherrytomaten en een mosterd-dille saus ( + € 2,50 )
- Eendenborst met een sinaasappelportsaus ( + € 1,50 )
- Bladerdeegpakketje met zoete aardappel en groente asperges
- Griekse groenteschotel met aubergine, courgette, paprika, tomaat en ui

**Hoofdgerechten worden geserveerd met verse groenten, gemengde 
salade, frites met mayonaise en een aardappelgratin taartje
 

Desserts    
- Dame Blanche met een warme chocoladeaus
- Meringue met roodfruit coulis en slagroom
- Vanille cheesecake met karamelsaus en slagroom
- Trio van chocolade met brownie, mousse, parfait en slagroom

De geoffreerde prijzen zijn van 2021 en kunnen afwijken van de gepubliceerde prijzen. Alle prijzen zijn inclusief BTW. 
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Diner            v.a. € 32,50 p.p. 
(Mogelijk vanaf 12 personen) 



Voorgerechten 
Klassieke carpaccio met rucola, rode ui, zongedroogde tomaat, 
pijnboompitten, Parmezaanse kaas en truffelmayonaise 

of 

Salade met  gerookte zalm, komkommer, paprika en een citroen-honing-
dille dressing 

Voorgerechten worden geserveerd per persoon, samen met vers 
gebakken brood, kruidenboter en diverse smeersels

Hoofdgerechten  
- Kip met zoete aardappel, rozemarijn en honing
- Zalmfilet op de huid gebakken met een zachte Hollandaisesaus
- Simmentaler diamanthaas met een rode wijnsaus
- Kabeljauwfilet met cherrytomaten en een mosterd-dille saus

Het hoofdgerecht wordt als tafelbuffet geserveerd met frites met 
mayonaise, salade caprese en verse seizoensgroenten.

Desserts  
Bovendonk’s dessertbuffet, uitgebreide keuze uit bavarois- en ijstaarten 
met garnituren in allerlei smaken.  

Shared diner      v.a. € 36,50 p.p.
(Mogelijk vanaf 25 personen) 
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Foodcourt       € 28,50 p.p.  
Laagdrempelig dineren met het foodcourt concept. Maak  vooraf een keuze uit 
de gerechten en laat je gasten aan de live cooking buffetten kiezen waar ze zin in 
hebben.

Soep van de dag

We serveren naar wens 3 gerechten uit onderstaande opties:
 ○ Broodje hamburger
 ○ Broodje braadworst
 ○ Couscous
 ○ Gyros 
 ○ Kipsaté met stokboord
 ○ Lasagne met gehakt
 ○ Noedels met kipreepjes of met garnalen
 ○ Paella
 ○ Pizza salami of pizza tonijn (uit onze pizza oven)
 ○ Penne met vlees of  vis in knoflookolie
 ○ Rijst met curry
 ○ Stoofvlees

Alle  gerechten kunnen ook vegetarisch worden bereid. 

De gerechten worden geserveerd met onderstaande bijgerechten:
• Brood met smeersels
• Friet in schil en mayonaise
• Gemengde groene salade
• Rundvlees- of aardappelsalade van de chef

Kies uit één van onderstaande desserts:
 ○ Reuzehoorn gevuld met diverse smaken: Ambachtelijk schepijs 

         geserveerd uit onze ijskar
 ○ Dessertbuffet:  Uitgebreide keuze uit bavarois– en ijstaarten met  

         garnituren in allerlei smaken, inclusief droogijs-show

Italiaans buffet       € 27,50 p.p.  
Salade caprese, vitello tonato, parmaham met meloen, salade frutti 
di mare, lasagne bolognese, risotto met champignons, kalfsvlees in 
wittewijnsaus met rozemarijn, kip in een oregano-tomatensaus, paste 
fusilli tricolore met verse groenten, ciabatta, focaccia, pesto en tapenade. 

BBQ-buffet       € 29,50 p.p. 
Geniet in onze prachtige binnentuin van een compleet verzorgde BBQ. 
Gemarineerde speklapjes, zalmpakketje, kipsaté, vegetarische burger, 
shaslick en verse runderhamburgers. Geserveerd met gemengde groene 
salade, rauwkostsalade, huzarensalade, verse watermeloen, stokbrood 
met kruidenboter, frites, zigeuner-, knoflook-, cocktail- en satésaus.

BOVENDONK.NL

Buffetten
(Mogelijk vanaf 25 personen) 
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Bourgondische Smoker BBQ      € 32,50 p.p.  
Runderbavette met kruidenrub, lamsrack, gemarineerde spareribs, 
zalmzijde, pastasalade met tonijn, gemengde groene salade, verse 
watermeloen, diverse broodsoorten, kruidenboter en smeersels, warme 
knoflook tijmsaus, bearnaisesaus, aardappelwedges en aardappelsalade 
van de chef en frites. 
 
Bourgondisch buffet       € 25,50 p.p.  
Diversiteit aan vleesgerechten voor de echte Bourgondiër. Warme 
beenham met honing-mosterdsaus, huisgemaakt stoofvlees en 
kippendijen met spek en champignons, frites, groene salade en gebakken 
krieltjes met ui en spek.

Bovendonk’s buffet       € 32,50 p.p.  
Rundercarpaccio met pijnboompitjes, pesto en Parmezaanse kaas, 
waldorfsalade met appel en walnoot, aardappelsalade van de chef, 
vispalet van gerookte zalm, makreel, forel en garnalen, gedroogde ham 
met meloen, varkenshaaspuntjes met een saus van Bovendonk ’s bruin 
bier, kastanjechampignons, ui en spekjes, Boeuff Stroganoff, zalmfilet 
in een groene kruidensaus, getrancheerde beenham met een warme 
honingthijmsaus, verse seizoensgroenten, frieten, aardappelgratin, 
groene salade, vers gebakken brood met smeersels  
 

 
Reuzehoorn gevuld met diverse smaken    €  4,50 p.p. 
Ambachtelijk schepijs geserveerd uit onze ijskar  

Dessertbuffet       €  9,00 p.p. 
Uitgebreide keuze uit bavarois– en ijstaarten met  
garnituren in allerlei smaken, inclusief droogijs-show

Fruitsalade       €  4,00 p.p. 
  
 

Kindertafel (min. 5 pers.)     € 7,50 p.p. 
Ranja, Fristi, Chocomel, rozijntjes, popcorn, smarties,  
zakje chips en kleurplaten.  

Tomatensoep       € 2,50 p.p. 
Frites met een snack en saus     € 6,00 p.p. 
Pannenkoek naturel/stroop/appel    € 4,50 p.p.  
Kinderijsje        € 3,00 p.p. 

Buffetten
(Mogelijk vanaf 25 personen) 

BOVENDONK.NL

Voor bij de buffetten

Voor de kinderen


