
 
 

 
*Prijzen vanaf 25 personen, prijzen zijn exclusief de zaalhuur a €250 (boven €2500 geen zaalhuur) 

*U kunt tot 3 dagen voor de dag van reservering het aantal personen kosteloos wijzigen 
* Bij annulering gelden de voorwaarden zoals Horeca Nederland deze heeft opgesteld 

 
  

 

Buffetten van de Boschwachter in ‘t Mastbos 
 
BUFFET EXCLUSIVE    € 28.50 per persoon 
 
Verse zalmzijde Carpaccio met truffelmayonaise en oude kaas 
Gerookte forelfilet Pastrami met piccalilly 
Tonijn salade Spaanse serranoham 
Verse haring kipkerriesalade 
Noorse garnalen Diverse seizoensalades 
Brood met room- en kruidenboter Aardappelsalade 
Diverse sauzen 
 
   
BUFFET ROYAL € 34.50 per persoon 
 
Zalmzijde warm gerookt Gerookte runderrib-eye met zoetzure groenten 
Verse tonijn, koud gerookt, wasabi Rosbief met oude kaas en truffelsaus 
Paté van vis Spaanse serranoham en chorizo 
Rivierkreeftsalade Gerookte kalkoen met ananas 
Brood met room- en kruidenboter Diverse seizoensalades 
Diverse sauzen Pasta salade 
 
 
BUFFET BOSCHWACHTER € 39.50 per persoon 
 
Een buffet voor gezelschappen vanaf 25 personen met diverse koude en warme gerechten, welke gelijktijdig op 
het buffet gepresenteerd worden. Na de koude en warme gerechten volgt een dessertbuffet. 
 
Koude gerechten:  Warme gerechten: 
Verse zalmzijde  Kipfilet in dragonroomsaus 
Gerookte forelfilet  Vispotje met witte wijn en dillesaus 
Tonijn salade  Aardappelgratin 
Aardappelsalade  Verse groenten 
Paté van het Livar varken 
Rosbief met oude kaas en truffelsaus 
Spaanse serranoham 
Diverse seizoensalades 
 
 
Dessert:  
Mousse van pure chocolade 
Huisgemaakte bavarois 
Vanille ijs 
Slagroomsoesjes met chocoladesaus 
 
  



 
 

 
*Prijzen vanaf 25 personen, prijzen zijn exclusief de zaalhuur a €250 (boven €2500 geen zaalhuur) 

*U kunt tot 3 dagen voor de dag van reservering het aantal personen kosteloos wijzigen 
* Bij annulering gelden de voorwaarden zoals Horeca Nederland deze heeft opgesteld 

 
  

 

WARME GERECHTEN GECOMBINEERD MET EEN KOUD BUFFET 
 
Runderhaasnootjes in Stroganoffsaus € 8.00 per persoon 
Gamba’s in Italiaanse tomatensaus € 8.00 per persoon 
Varkenshaas nootjes met champignonsaus € 8.00 per persoon 
Vispotje met witte wijnsaus € 8.00 per persoon 
Gerechten worden geserveerd met passend aardappel- of pastagerecht en groenteschotel 
 
 
DESSERT BUFFET      € 10.00 per persoon 
 
Creaties van diverse zoete lekkernijen van de chef  
 
Bijvoorbeeld;  
Mousse van pure chocolade 
Huisgemaakte bavarois 
Verse fruitsalade 
Vanille ijs 
Vruchtenijs 
Chocoladesaus 
Slagroomsoesjes met karamelsaus 
 

KEUZEMENU VOOR LUNCH OF DINER 

3 gangen keuzemenu van het seizoen, keuze uit 4 gerechten per gang. Wordt per seizoen door de chef 

samengesteld. Bestellen op locatie dan keuze uit 2 gerechten per gang, indien u 4 dagen voorafgaand aan de 

dag van reservering de keuze doorgeeft kunt u kiezen uit het gehele menu. 

 
N.B. Dieetwensen voor een buffet of een menu dienen uiterlijk 3 dagen voor de dag van reservering te worden 
doorgegeven, hiervoor wordt € 4.00 per persoon in rekening gebracht. 
 

BARBECUE 

Op aanvraag 
 
 
HIGH TEA BUFFET     € 24.50 per persoon (arrangement van 2,5 uur) 
 
Lekker uitgebreid thee drinken met diverse hartige en zoete lekkernijen, welke van hartig naar zoet geserveerd 
worden. Hartige gerechten als; soep, warme quiche en verschillende sandwiches. Zoete lekkernijen zoals 
scones met room en jam. Tijdens de High Tea serveren we onbeperkt koffie en thee, overige dranken zijn op 
nacalculatie. 
 
Aanvulling op de High Tea 
Glas Prosecco/Cava        € 5.50 per persoon 
Roerei met gerookte zalm        € 4.00 per persoon 
Garnalenspiesje         € 3.50 per persoon 
 
N.B. Dieetwensen voor een high tea zijn niet mogelijk 
 


