Welkom bij het

Arrangementenmap
uitgave 1 april 2014

Welkom bij het Boscafé
Bent u op zoek naar een toplocatie voor uw bruiloft, verjaardag, familiefeest, jubileum, koffietafel, reünie of
vergadering? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij denken graag met u mee om uw dag/avond tot iets
onvergetelijks te maken.
Het Boscafé biedt u qua locatie veel voordelen als het gaat om feesten en partijen;
Toegankelijkheid
Bereikbaarheid vanuit snelweg
Ruime parkeerplaats
Afgelegen ligging biedt privacy
De unieke locatie een mooie bijkomstigheid maar het gaat natuurlijk om de invulling. In overleg met u proberen we alle wensen te integreren waardoor de bijeenkomst een persoonlijk tintje krijgt en helemaal zal zijn
zoals u zich dit had voorgesteld.
In deze uitgave vind u een groot aantal van onze mogelijkheden, maar heeft u iets in gedachten dat u niet
kunt terugvinden in de map, leg het ons voor en we denken graag met u mee!
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Drankarrangementen (vanaf 15 personen)
Mogelijkheden:
Afkoop drank (onbeperkt)
Munten (vooraf bepaald aantal p.p.)
Nacalculatie
Met een gezelschap is het mogelijk om de drank af te kopen voor een bepaald aantal uren. De tarieven hiervoor zijn in overleg en afhankelijk van welke drank er is inbegrepen en welke niet.
Naast afkoop is het mogelijk om te werken met consumptiemuntjes. Dit is geschikt voor bijvoorbeeld een
familiedag waar ieder gezin een ander aantal consumpties nuttigt. Ook is het mogelijk om op basis van nacalculatie af te spreken.

Koffie arrangementen (vanaf 20 personen)
Koffie arrangementen zijn gebaseerd op twee koffie of thee per persoon.

Koffie / thee met koekjes 								
Koffie / thee met soesjes 								
Koffie / thee met Petit Fours of cupcakes 						
Koffie / thee met Limburgse vlaai 							
Koffie / thee met huisgemaakt gebak							

€ 3,50 p.p.
€ 3,90 p.p.
€ 6,80 p.p.
€ 5,80 p.p.
€ 6,50 p.p.

Broodjes arrangementen (vanaf 15 personen)
Broodjes arrangementen zijn gebaseerd op twee broodjes per persoon.

Soepje vooraf (keuze uit twee soepen)						
Luxe broodjes belegd met vlees- en kaassoorten					
Luxe broodjes belegd met vlees-, kaas- en vissoorten				
Luxe broodjes belegd met vlees, kaas- en vissoorten en verschillende salades
Luxe broodjes warm en koud belegd							

€ 3,20 p.p.
€ 4,50 p.p.
€ 5,50 p.p.
€ 6,50 p.p.
€ 7,50 p.p.

Hapjes arrangementen (vanaf 10 personen)
Bittergarnituur 11, 22 of 33 stuks 							
€ 4,50, € 8,80 of € 13,20
Bitterballen 11, 22 of 33 stuks							
€ 3,80, € 7,40 of € 11,Kaasplankje										€ 3,60 p.p.
Worstplankje										€ 3,20 p.p.
Gemengd plankje									€ 3,50 p.p.
Crolines (2 p.p.) (bladerdeeghapjes met vis- vlees- of kaasvulling)			
€ 2,50 p.p.
Minibroodjes (2 p.p.) open belegd met vlees-, vis- en kaassoorten			
€ 3,- p.p.
Tapas hapjes op schaal (3 stuks p.p.)							
€ 3,- p.p.
Puntzakjes frites met mayonaise							€ 2,25 p.p.
Hapjes arrangement deluxe								€ 14,50 p.p.
Bittergarnituur, brood, tapenade, kazen en worsten, curryworst, tortilla en olijfjes					

Tienrayseweg 10b

5961 NL Horst

0773970334

www.boscafehetmaasdal.nl

info@boscafehetmaasdal.nl

Buffet-arrangementen (Vanaf 25 personen)
Voor grote gezelschappen is het vaak veel gezelliger om samen van een lopend buffet te genieten. Het biedt
vaak voor ieder wat wils, zorgt voor de nodige interactie en voorkomt wachten. Buffetten zijn er voor elke
gelegenheid, wij bieden u hieronder verschillende mogelijkheden voor in de ochtend, tussen de middag of
de avond.
Mocht u een wijziging aan willen brengen in een buffet naar uw keuze, dan is dit in overleg geen probleem.
We maken al onze buffetten zelf, dus hier en daar een aanpassing is mogelijk.

In verband met de regels van de HACCP mogen de buffetten maximaal 2 uur blijven staan. Hierdoor is het ook niet
toegestaan om overgebleven eten mee te nemen naar huis.
Voor kinderen geldt een aangepaste prijs, in overleg
Indien van te voren aangegeven kunnen wij rekening houden met vegetariers, allergieën en intoleranties zoals gluten,
koemelk, noten en lactose.
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Brunch traditioneel (vanaf 25 personen) (normaliter van 11.00 tot 13.30)
Twee soorten huisgemaakte soepen
Luxe broodjes en wit-, bruin-, rozijnen- en suikerbrood
Diverser soorten vlees-, kaas- en zoet beleg
Twee soorten ei-bereidingen
Pasteitje met kippenragout
Varkenspoulet met champignons in een roomsaus
Witte rijst
Alderwetse kalde schottel
Diverse salades
Yoghurt met fruit
Twee soorten mousse met slagroom
Onbeperkt koffie, thee, melk, jus d’orange en chocomel.
Voor de kids is er indien gewenst een frietje met frikadelletje en een ijsje			

€ 20,95 p.p.

Brunch Deluxe (vanaf 25 personen) (normaliter van 11.00 tot 13.30)
Twee soorten huisgemaakte soepen
Luxe broodjes en wit-, bruin-, rozijnen- en suikerbrood
Diverse soorten vlees-, kaas- en zoet beleg
Twee soorten ei-bereidingen met gebakken spek
Gepocheerde zalm
Visspiegel met gerookte zalm, garnalen en gerookte forel
Pasteitje met kippenragout
Varkenspoulet met champignons in een roomsaus
Speenham in een rode wijn-sjalotsaus
Aardappelgratin
Witte rijst
Alderwetse kalde schottel
Diverse salades
Yoghurt met fruit
Twee soorten mousse met slagroom
Diverse soorten bavarois met slagroom
Onbeperkt koffie, thee, melk, jus d’orange en chocomel.
Voor de kids is er indien gewenst een frietje met frikadelletje en een ijsje			

€ 23,75 p.p.

Koffietafel/broodlunch ‘Het Boscafé’
Keuze uit twee soorten soepen
Luxe broodjes en wit-, bruin-, rozijnen- en suikerbrood
Diverse soorten vlees-, kaas- en zoet beleg
Onbeperkt koffie, thee, melk en jus d’orange							

€ 12,95 p.p.

Uitbreidingen op de koffietafel:
Rundvleeskroket										€ 1,50 p.p.
Pasteitje met kippenragout									€ 2,00 p.p.
Varkenspoulet met champignons in een roomsaus						
€ 2,00 p.p.
Yoghurt met fruit										€ 1,50 p.p.
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Barbecuebuffet Traditioneel (vanaf 25 personen)
Stokbrood met kruidenboter
Gemarineerde speklap
Kipsate
Spareribs
Speenham
Barbecueworst
Alderwetse kalde schottel
Aardappelsalade
Komkommersalade
Pastasalade
Gemende salade
Cocktailsaus, knoflooksaus en remouladesaus						
Optioneel: Vispakketje i.p.v. een van bovenstaande vleessoorten				

€ 18,95 p.p.
€ 2,00 p.p.

Barbecuebuffet Deluxe (vanaf 25 personen)
Stokbrood met kruidenboter
Biefstuk
Kipsate
Spareribs
Speenham
Barbecueworst
Zalmfilet
Gepofte aardappel met crème fraîche
Maiskolf van het vuur
Alderwetse kalde schottel
Aardappelsalade
Komkommersalade
Pittige komkommersalade
Pastasalade
Gemengde salade
Cocktailsaus, knoflooksaus en remouladesaus						

Tienrayseweg 10b

5961 NL Horst

0773970334

www.boscafehetmaasdal.nl

€ 21,95 p.p.

info@boscafehetmaasdal.nl

Traditioneel warm en koud buffet (vanaf 25 personen)
Stokbrood, oerbrood en kruidenboter
Keuze uit twee huisgemaakte soepen
Alderwetse kalde schottel met gevulde eitjes
Hamrollen met asperges
Ananas, perziken en peren
Witte koolsalade
Gemengde salade in een heldere dressing
Pastasalade met gerookte kip
Speenham in een rode wijn-sjalotsaus
Varkenspoulet met champignons in een romige saus
Witte rijst versierd met groentes								€ 20,50 p.p.

Buffet ‘Het Boscafé’ (vanaf 25 personen)
Stokbrood, oerbrood en kruidenboter
Keuze uit twee huisgemaakte soepen
Alderwetse kalde schottel
Gevulde eitjes en hamrollen met asperges
Aardappelsalade
Gemengde salade in een heldere dressing
Pastasalade
Kip in een champignon-roomsaus
Speenham in een rode wijn-sjalotsaus
Zalmfilet en pangafilet in een romige vissaus
Aardappelgratin
Gemengde seizoensgroente
Witte rijst versierd met groentes								€ 24,50 p.p.

Happen en Tappen in het Bos (vanaf 25 personen)
Stokbrood, oerbrood, Pain de Campagne
Kruidenboter, pesto, aöli en tapenades
Mexicaanse wrap met gerookte zalm
Twee soorten pastasalade
Parmaham met meloen
Speenham in een rode wijn-sjalotsaus
Olijven
Groenten en aardappels in room
Mini-varkenshaasspiesjes
Pittige gehaktballetjes
Kaasplank met diverse soorten kaas en noten
Visspiegel met gerookte zalm, gerookte forel, garnaaltjes en cocktailsaus			
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Uitbreidingen op de buffetten
Extra vleesgerecht (goulash, runderpoulet of kip)						

€ 2,00 p.p.

Verse fruitsalade										€ 1,50 p.p.
Gepocheerde zalm met cocktailsaus								€ 2,00 p.p.
Visspiegel van gerookte zalm, gerookte forel en garnalen					
€ 2,75 p.p.
Aardappelgratin of gebakkenaardappeltjes							€ 1,50 p.p.
Parmaham met meloen									€ 1,70 p.p.
Groentes en aardappels in room								€ 1,30 p.p.

Dessertmogelijkheden
2 soorten mousse										€ 2,95 p.p.
2 soorten bavarois								 		€ 3,25 p.p.
2 soorten ijs met slagroom, warme kersen en sausjes					
€ 3,75 p.p.
Combinatie van bovenstaande desserts met vuurwerk					
€ 5,95 p.p.
Andere mogelijkheden in overleg met de chefkok

Vermaak
Naast het culinaire stukje kunnen wij u ook adviseren in de verdere invulling van uw feest. Bent u op zoek
naar een leuke activiteit? Het Boscafé werkt samen met evenementenorganisaties die een passende activiteit kunnen bieden zoals een speurtocht door het bos, een teambuilding-spel of survivaltocht, maar ook
artistieke workshops behoren tot de mogelijkheden. Vraag ons naar alle opties. Heeft u zelf een activiteit in
gedachten of wilt u zelf een activiteit organiseren? Wij denken graag met u mee om dit in uw programma
te laten passen.

Muziek
Bij een feestavond hoort natuurlijk goede muziek! Wij werken samen met vele dj’s en muzikanten en kunnen
u hierin dus adviseren.

Meer informatie
Wilt u naar aanleiding van deze arrangementenmap graag nog meer informatie of advies, dan nodigen wij
u van harte uit om eens langs te komen bij het Boscafé en met ons om de tafel te gaan zitten. Aan de hand
van een persoonlijk gesprek waarin u uw wensen kenbaar maakt, maken wij voor u een vrijblijvende offerte!
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Wie zijn u voorgegaan?
Zowel bedrijfsmatig als particulier hebben we in de afgelopen jaren veel feesten en partijen georganiseerd en
gefaciliteerd. Een kleine blik in het verleden;
Vissers Olie Horst			

Driessen Transport Horst			

Datrans Wanssum

Harlan Horst				Loonbedrijf Kurstjes Grubbenvorst		

Vieverde Castenray		

VanTilburg Installatietechniek

Langfruit Venlo		

Ewals Cargocare Venlo			

ACB Horst				Van Dijck Groenteproducties Meterik

Dendron College Horst

Hotraco Horst			Inter Chalet Horst				Brandweer regio
De Rooyse Wissel			

Feenstra Verwarmingen Venray		

Océ Venlo

Zorggroep Horst			

Vermeerderingstuinen Horst			

FrieslandCampina

Esprit Venray				
		

Verhaag Parket Sevenum			

De Doolgaard Horst
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