
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. 

 
 
Italiaans lunchbuffet (vanaf 25 personen)   € 21,00 p.p. 
Het Italiaans lunchbuffet bestaat uit, gazpacho, meloen met parmaham, 
vitello tonato, pasta salade, spinazie lasagne, spaghetti bolognese, 
Italiaans brood met tapenade en alioli, crudité en fruit. 
 
Proeverij van de lunchkaart     € 15,50 p.p. 
Soep van de dag, een kleine salade met geitenkaas of kip,  een etagère 
gevuld met gerechtjes zoals carpaccio, garnalenkroketjes en gerookte 
zalm, vers gebakken brood met smeersels. 
 
12-uurtje       € 12,00 p.p. 
Huisgemaakte dagsoep, brood met spiegelei, Kwekkeboom kroket en 
salade. 
 
Lunchpakket       €  8,50 p.p. 
Een handzame lunch to-go met broodjes, candybar, handfruit, hartige 
snack  en muffin.

Culinaire faciliteiten

De geoffreerde prijzen kunnen afwijken van de gepubliceerde prijzen. Alle prijzen zijn inclusief BTW. 
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Lunch



Smoothie       € 3,00 p.p
Een verse fruitsmoothie met bijvoorbeeld mango, banaan 
of aardbei.

Rundvleeskroket      € 2,50 p.p. 
Kwekkeboom kroket

Soep van de dag      € 3,50 p.p. 
Verse soep met  seizoensgebonden groenten

Huisgemaakte quiche      € 3,25 p.p. 
Smakelijke quiche met seizoensgebonden groenten

Kipsaté        € 4,00 p.p. 
Kipsaté van  de Walnoothoeve(n) uit Hoeven met satésaus

Huisgemaakte pizza      € 3,75 p.p. 
Huisgemaakte pizza met wisselende topping

Verse fruitsalade      € 3,75 p.p. 
Dagelijks vers gesneden fruit, een gezond tussendoortje

Dessertbuffet       € 8,50 p.p. 
Uitgebreide keuze uit bavarois– en ijstaarten met garnituren 
in allerlei smaken 

We houden graag rekening met eventuele allergieën en diëten. Geef ons 
uw wensen en de wensen van uw gasten door. Wij zorgen graag voor een 
alternatief gerecht.

Uitbreiding lunch

De geoffreerde prijzen 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, 
twee  hoofdgerechten en twee desserts.    
 
Voorgerechten* 
- Tomatensoep 
- Soep van de dag 
- Salade met gerookte kip 
- Salade met gerookte zalm (+ € 1,50) 
- Klassieke carpaccio (+ € 1,50) 
- Gerookte ribeye met een avocadosalade  (+ € 3,25) 
- Taartje van Amerikaanse kreeft met pittige gemberdressing (+ € 3,00) 

*Voorgerechten worden geserveerd met vers gebakken brood en 
kruidenboter  
 
Hoofdgerechten** 
- Stoofpot van kippendij met ui, paprika, champignons in 
   Bovendonk’s Blond bier 
- Varkenshaas met Stroganoffsaus 
- Pangasiusfilet met een salsa verde 
- Gevulde paprika met quorn 
- Gevulde portobello met gemengde groenten 
- Simmentaler diamanthaas met rode wijnsaus  (+ € 1,50) 
- Entrecôte gegrild met saus van gegrilde bospaddenstoelen (+ € 5,50)  
- Kalfsoester met een saus van champignons en cognac ( + € 5,00)   
- Eendenborst met sinaasappelportsaus (+  € 1,50) 
- Pangebakken griet met witte wijnsaus (+ € 2,50) 
- Zalmfilet op de huid gebakken met een zachte hollandaisesaus (+ € 2,50) 

**Hoofdgerechten worden geserveerd met verse groenten, gemengde 
salade, frites, saus en een luxe aardappelgarnituur. 

Desserts    
- Dame Blanche met warme chocoladesaus 
- Stroopwafelparfait  
- Meringue met rood fruit  
- Huisgemaakte Amaretto bavarois (+ € 3,50) 
- Dessertbuffet (+€ 4,00) (vanaf 25 personen) 
- Kaasplank (+ € 2,50)

De geoffreerde prijzen kunnen afwijken van de gepubliceerde prijzen. Alle prijzen zijn inclusief BTW. 
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Diner            v.a. € 30,00 p.p. 
(Mogelijk vanaf 12 personen) 



Voorgerechten 
Klassieke carpaccio of een taartje van Amerikaanse kreeft met pittige 
gemberdressing

Geserveerd per persoon met Italiaans brood, smeersels en olijven op tafel

Hoofdgerechten  
- Stoofpot van kippendij met ui, paprika, champignons in 
   Bovendonk ’s Blond bier 
- Simmentaler diamanthaaspuntjes met een rode wijnsaus 
- Zalmfilet op de huid gebakken met een zachte hollandaisesaus
- Kabeljauw met witte wijn- dillesaus 

Het hoofdgerecht wordt als tafelbuffet geserveerd met Roseval 
aardappeltjes in schil met zeezout en tijm, friet, salade caprese en 
Ratatouille van groenten

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

De geoffreerde prijzen kunnen afwijken van de gepubliceerde prijzen. Alle prijzen zijn inclusief BTW. 
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Shared diner € 35,00 p.p.
(Mogelijk vanaf 25 personen) 



BBQ-buffet	 	 	 	 	 	 	 €	28,50	p.p.	
Geniet	in	onze	prachtige	binnentuin	van	een	compleet	verzorgde	BBQ.	
Gemarineerde	speklapjes,	procureurlapjes,	kipsaté,	kogelbiefstukjes	
en	verse	runderhamburgers.	Geserveerd	met	gemengde	groene	
salade,	rauwkostsalade,	huzarensalade,	meloensalade,	stokbrood	met	
kruidenboter,	frites,	zigeuner-,	knoflook-,	cocktail-	en	satésaus.

Het	buffet	kan	worden	uitgebreid	met:	
Zalmpakketje		 	 	 +	€	3,50	p.p.	
Kabeljauwspies	 	 +	€	4,00	p.p.	
Shaslick		 	 	 +	€	2,50	p.p.	
Lamsspies		 	 	 +	€	3,50	p.p.	
Kalfsoester		 	 	 +	€	4,50	p.p.		
	
Bourgondische	Smoker	BBQ		 	 	 	 	 €	31,00	p.p.		
Runderbavette	met	kruidenrub,	lamsrack,	gemarineerde	spareribs,	
zalmzijde,	kabeljauwspiezen,	pastasalade		met	tonijn,	gemengde	groene	
salade,	watermeloensalade,	diverse	broodsoorten,	kruidenboter,	warme	
knoflook	tijmsaus,	bearnaisesaus,	aardappelwedges	en	aardappelgratin.		
	
Italiaans	buffet		 	 	 	 	 	 €	26,50	p.p.		
Salade	caprese,	vitello	tonato,	parmaham	met	meloen,	salade	frutti	di	
mare,	lasagne	bolognese,	risotto	met	champignons,	kalfsvlees	in	witte-
wijnsaus	met	rozemarijn,	kip	in	een	oregano-tomatensaus,	paste	fusilli	
tricolore	met	verse	groenten,	ciabatta,	focaccia,	pesto	en	tapenade.		
	
Bourgondisch	buffet		 	 	 	 	 	 €	24,00	p.p.		
Diversiteit	aan	vleesgerechten	voor	de	echte	Bourgondiër.	Warme	
beenham	met	honing-mosterdsaus,	huisgemaakt	stoofvlees	en	
kippendijen	met	spek	en	champignons,	Vlaamse	frieten,	groene	salade	
en	gebakken	krieltjes	met	ui	en	spek.

De geoffreerde prijzen kunnen afwijken van de gepubliceerde prijzen. Alle prijzen zijn inclusief BTW. 
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Buffetten
(Mogelijk	vanaf	25	personen)	



Klassiek Bovendonk’s buffet      € 31,00 p.p.  
Rundercarpaccio met pijnboompitjes, pesto en Parmezaanse kaas, 
Waldorfsalade met appel en walnoot, Paté en croûte, 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 honing-thijmsaus, verse seizoensgroenten, basmatirijst, 
Vlaamse frieten, Roseval aardappeltjes uit de oven, groene salade, vers 
gebakken brood met smeersels 
 
Zand en Klei buffet      € 32,50 p.p. 
Een wisselend buffet met  warme en koude gerechten uit het Goed 
van Halderberge, met streekproducten van o.a. De Verse Verleiding, 
Vleesboerderijwinkel van Masseurs en Parelhoender van de 
Walnoothoeve(n). Soep van  het seizoen, Carpaccio van Rib-eye en een 
salade met gebraden kip met rode vruchten. Varkenshaas met saus van 
Bovendonk’s bier, Parelhoender met een kersensaus, en een luxe stoverij 
van rund. Het buffet wordt geserveerd met Kloosterbrood met smeersels, 
verse groenten en frieten van ’t land. 

 
 

Kaasplank       €  5,25 p.p. 
Reuzehoorn gevuld met diverse smaken    €  4,25 p.p. 
Ambachtelijk schepijs geserveerd uit onze ijskar  
Dessertbuffet*        €  8,50 p.p. 
Uitgebreide keuze uit bavarois– en ijstaarten met  
garnituren in allerlei smaken. 
 
* Toeslag droogijs-show     € 70,00

 

Kindertafel (min. 5 pers.)     € 7,50 p.p. 
Ranja, Fristi, Chocomel, rozijntjes, popcorn, smarties,  
zakje chips en kleurplaten.  
Tomatensoep       € 2,50 p.p. 
Friet met snack en saus      € 6,00 p.p. 
Friet met schnitzel of stokje saté en salade    € 8,50 p.p. 
Pannenkoek naturel/stroop/appel    € 4,50 p.p.  
Kinderijsje (bolletje ijs, vruchten en slagroom)  € 3,00 p.p. 

De geoffreerde prijzen kunnen afwijken van de gepubliceerde prijzen. Alle prijzen zijn inclusief BTW. 
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Voor bij de buffetten

Voor de kinderen

Buffetten
(Mogelijk vanaf 25 personen) 


