FOODBOOK 2019

U bepaalt
Stel dat u volledige vrijheid kreeg en geen grenzen
waren aan de mogelijkheden. Hoe zou u dan uw
event samenstellen? Bij Boelaars zijn wij ervan overtuigd dat u zich het ﬁjnst voelt, met een lokale partij
dat aansluit bij uw persoonlijke ideeen over gezelligheid en gastvrijheid. Dat u zich omringt met de
mooiste ingredienten en smaakbelevingen.

Een standaard arrangement past niet in dit plaatje.
Daarom hebben wij ons gespecialiseerd in prive en
zakelijke events, samengesteld naar uw wensen. Al
drie generaties heeft Boelaars de gast als uitgangspunt. Naast dit inspirerende Foodbook kunt u
langskomen in onze locatie voor nog meer ideeen
over uw event. Benut uw keuzevrijheid en realiseer
samen met Boelaars Zalencentrum uw
sa
droom-event.

Hubert Boelaars
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Horeca draait meer
dan ooit om
beleving

meerdere zalen,
meerdere mogelijkheden
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Boelaars
heeft het
Wilt u een feest in een oud bruin cafe?
Een symposium organiseren in een automuseum?
Of trouwen bij een boerderij?
Wij bieden veelzijdige locaties voor uw event.
Alles is mogelijk.
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Culinair genieten
In dit Foodbook vindt u een overzicht van onze mogelijkheden.
Van bedrijfslunches tot particuliere partijen met bijvoorbeeld
walking diners, borrelhapjes en catering voor op feesten en partijen.
Al onze gerechten hebben een verﬁjnde smaak en zullen verrassend
gepresenteerd worden. De ingrediënten zijn dagvers en
de gerechten worden eigenhandig bereid om
de kwaliteit te waarborgen.
Heeft u een leuk idee voor de invulling van
uw evenement, maar vindt u dit
niet terug in het Foodbook?
Contact ons gerust, wij denken
graag creatief met u mee!
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alles voor een gastvrij
ontvangst
Warm Brabants worstenbrood
Warm roomboter saucijzenbrood
Warm pecanbroodje

€ 1,95 p.st
€ 1,95 p.st
€ 1,75 p.st

Assortimenten koeken:
€ 2,50
American white chocolate cookie
American double chocolate cookie
American brownie
Carrot cake slice

Etagères met mini zoetigheden:
€ 2,00
Mini soesjes | mini eclair | mini cup cake

Assortiment mufﬁn:
Petit four
Petit four met logo

€ 3,25
€ 3,50

Chocolate de luxe
Yoghurt & cranberry de luxe

Powerbar; reep noten & vruchten

€ 2,50

Assortiment cake:
Roomboter vanille cake
Roomboter chocoladecake
Assortiment ambachtelijke
Belgische bonbons
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€ 2,95

€ 1,50

€ 2,00

vanaf nu is het op
elke locatie
heerlijk lunchen
BELEGDE BROODJES
• Zachte broodjes melkwit of tarwe
• 2 stuks p.p.
• Jong belegen kaas, gekookte achterham,
ardenne ham, gebraden rosbief

€ 5.75

BELEGDE BROODJES LUXE
€ 8.75
• Keuze uit zacht melkwit en/of tarwe broodje,
pistolet wit en/of tarwe,
moutkornbol en/of Italiaanse bol
• 2 stuks p.p.
• Jong belegen kaas, oude kaas, room brie,
gezond, boerenham, ardenne ham, gebraden rosbief,
gebraden fricandeau, gebraden kalkoen ﬁlet,
ﬁlet american, paté, gerookte zalm, gerookte forel en
verschillende smeersalades.
De invulling van bovengenoemde lunches is afhankelijk
van het aantal personen dat deelneemt aan de lunch.
In overleg kunnen wij een lunch op maat
voor u samenstellen.
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salades
KLEIN: in weckpotje geserveerd.
Leuke aanvulling op de besmeerde broodjes lunch
GROOT: op een salade bord gepresenteerd
met brood en bijpassende smeerseltjes.
Maaltijd vervangend
Oosterse salade :
Oos

€ 2,75 / € 7,75

Noodles, suger snaps, haricots verts rode ui,
gerookte kip, sesam dressing
Salade verde:
€ 3,25 / € 8,25
Rucola, ragﬁjne ijsbergsla, lollo bionde,
haricots vert, rode ui, gerookte zalm,
mosterd dille dressing
Italiaanse pasta salade :
€ 2,75 / € 7,75
Gerookte kip, zongedroogde tomaatjes,
bieslook, rucola, truffelolie
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soep
KLEIN: in weckpotje geserveerd.
leuke aanvulling op een brood lunch.
GROOT: in een soepkop geserveerd
met brood en bijpassende smeerseltjes.
Goed gevulde boeren groentesoep

€ 2,75 / € 5,50

Italiaanse tomatensoep

€ 2,75 / € 5,50

Romige bospaddenstoelensoep

€ 2,75 / € 5,50

Erwtensoep (seizoen)

€ 3,00 / € 5,75
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bammenlunch
€ 19.75 p.p.
Ideaal voor grote gezelschappen, mogelijkheid om te netwerken. Vanaf 20 personen
Soep (keuze, huisgemaakt)
• Pompoensoep, Koriandersoep, Paprikaroomsoep,
Wortel linzensoep, Gepofte knoﬂooksoep
Belegde dikke
dik boerhammen ( 1 ½ p.p.)
• Pave campagnard : pekelvlees | pikkels | besmeerd met een lik mosterd
• Pain de mediterrane : mozzarella | aardbeien | balsamico stroop | zwarte peper
• Pain de boulogne : rookvlees | kappertjes mayonaise | rucola | pijnboompitten
• Brabants roggebrood : hummus | komkommer | munt
• Volkoren sesambrood : tonijnsalade | Amsterdamse uitjes
• Allinson volkorenbrood : hüttenkäse | tomaat | bieslook
Lekker gerold (1 ½ p.p.)
• Wrap | zalm | komkommer
• Wrap | gerookte kip | tomatenmayonaise
• Wrap | ham | appel | bleekselderij
• Wrap | hummus | gegrilde paprika
• Wrap | makreel | tomaat | rucola
Zoete afsluiting (keuze, huisgemaakt)
• Appel chocolade crumble
• Hangop met braambessensaus
• Triﬂe met kaneelkwark en peer
• Gekarameliseerde rijstpudding en perzik
• Griesmeelpudding met gewelde pruimen
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molenaarslunch
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pranzo toscane
€ 24,50 p.p.
Genieten van de klassieke Italiaanse of eigenlijk Toscaanse keuken. Vanaf 20 personen.

Minestra (Soep)
• Toscaanse broodsoep
• Ribollita

Carne (Vlees)
• Vitello tonnato
• Toscaans gehaktbrood met
basilicum saus
• Champignonragout met
Toscaanse lams ham

Pane (Brood)
• Focaccia
• Ciabatta
• Panettone

Vegetariano (Vegetarisch)
• Toscaanse buideltjes

Insalata (Salades)
• Rucola salade met artisjokharten
• Pinzimonio
• Toscaanse kipsalade
• Aardappelsalade
• Rigatori met courgette en ricotta

Pesce (Vis)
• Paprikarolletjes met ansjovis en
pijnboompitten
• Tilapia met salie en parmaham ah

Lato piatto (Bijgerechten)
• Bruschetta
• Panzanella
• Quiche di zucchini
• Ricottataartje met spinazie en Parmezaan
• Tonijntaart
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Dol (Zoet)
Dolce
• Zuccotto
• Zoete Toscaanse hazelnootbroodjes
• Panna cotta met seizoen fruit

lunch uitbreidingen
warme items
Broodje rundvlees kroket ( Kwekkeboom ) met mosterd
Pasteitje kip champignon ragout
Kip saté ( 2 stokjes )

€ 2,75
€ 3,75
€ 3,75

fruit
Vers fruitsalade ( seizoen fruit ) (weckpotje)
Fruit op een stokje ( seizoen fruit )

€ 3,50
€ 3,50

Handfruit

€ 1,50
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lunchpakket
minimaal 10 personen

€ 6,95 pp

Ideale oplossing als het gezelschap
van A naar B gaat.
U bent geen tijd kwijt maar kan toch
van een volledige lunch genieten.
INHOUD LUNCH PAKKET
• Bruin broodje jong belegen kaas
• Wit broodje Ardenner ham
• Krentenbol
• Flesje jus ‘d Orange
• Vruchten yoghurt
• Servet, mes, vork en lepel
UITBEREIDING
• Candybar
• Handfruit
• Zakje chips

€ 1,50
€ 1,50
€ 1,50
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borrel en bites
Uitgeserveerd, prijs per stuk, minimaal 20 stuks
Bites
Warm
• Mini hamburger op brioche broodje
• Mini brioche broodje met pulled pork

€ 3,50
€ 3,50

• Kip saté (2 stok), pittige komkommersalade,
kroepoek
Koud
• Kleine wrap carpaccio met truffelmayonaise
• Kleine wrap gerookte zalm met honing dille
• Kleine wrap zongedroogde tomaat,
hummus met radijs

€ 4,50

€ 2,75
€ 2,75
€ 2,75

Bi
Bittergarnituren
Prijs en aantal per persoon, minimaal 10 personen
Rundvleesbitterballen, 5 stuks
Mini snacks gemengd, 5 stuks
Vega snacks, 5 stuks
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€ 4,50
€ 3,00
€ 5,00

borrel en planken
Prijs per persoon, minimaal 10 personen
Go nuts
Chocolade rozijnen | gezouten cashewnoten
verschillende kaaskoekjes | cranberrie | gezouten pinda’s

€ 1,75

Moestuintje

€ 2,50

Komkommer | cherrytomaatjes | paprika | radijs
worteltjes | dips
Bread & spreads
Foccacia | ciabatta | waldkorn | steenoven donker & wit
aiolio | tapenade | kruidenboter

€ 2,50

Worst & kaas
Puntje cervelaat | salami | chorizo | blokje jong belegen kaas
blokje oude kaas | pickles

€ 3,50

Tapas
Gehaktballetje | olijfjes | zongedroogde tomaatjes | gamba’s
puntje manchego
ma
| chorizo

€ 4,00
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foodcorners
Voor grote groepen een heus Food Festival!
De lekkerste Street food gerechten, zowel bij foodcorners als geserveerd
tussen uw gasten. vanaf 50 personen, niet maaltijd vervangend.
“hou je waffel”bar

€ 3,95

De bekende Belgische wafel, maak hem
naar wens met garnituren, fruit en slagroom

De saté bar
€ 5,75
Mooie spiesen saté van gegrilde malse
kippendij. Helemaal naar wens te maken
met sauzen, garnituren en toppings
De falafelbar
€ 5,95
Afgekeken van de beste falafelbars uit het
Midden Oosten. Slasoorten, rauwe groent-

De Noodlebar
€ 4,75
Aziatisch genieten van Street food.
Noodles, yakitori ‘s, saus en groenten.
Voor iedereen zo’n bakje zoals op t.v. !

en, hummus, frisse en pikante toppings
maken deze pita tot een heerlijk succes.

De burgerbar
€ 6,50
De hotdogbar
€5,75
Het hipste
hips Street food gerecht van dit moment!! Gegrilde hamburgers met heerlijke brioche broodjes. Zelf helemaal op smaak
Creëer je eigen hotdog met originele buns,
maken met de vele garnituren, sauzen en
licht pittige hotdogs en vele sauzen,
toppings.
garnituren en toppings
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dinerbuffet
Prijs per persoon. Minimaal 20 personen
Aziatisch buffet
€ 27,50
• Kip in zoet zure saus
• Dengdeng pedis ( pittig rundvlees )
• Oosterse ﬁletlapjes met komkommer
• Tilapia in kokossaus
• Gebakken Thaise bami
• Huisgemaakte nasi
• Sperziebonen met taugé en sesam
• Saté saus, atjar en kroepoek
Italiaans buffet
€ 27,50
• Spaghetti carbonara
• Kaasquiche met tomaat
• Schnitzelrolletjes met tomaten basilicum saus
• Groente ratatouille
• Tilapia met salie en parmaham
• Italiaans gekruide aardappeltjes uit de oven
• Salade met parmaham en walnoten
Hollands buffet
€ 27,50
• Geurig gestoofde kip
• Varkenshaas medaillons met champignonroomsaus
• Kabeljauwhaas met haricots verts
• Lentestamp met jus
• Knapperige dagverse seizoen groente
• Wedges
• Aardappelsalade met kip en radijs
• Molenaarsbrood met verschillende smeerseltjes
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walking diner #1
€ 34,50
Prijs per persoon. Minimaal 20 personen.
Duo van zeebonbons.
Een paling bonbon en een zalmbonbon,
deze worden begeleidt met brood en
smeersels, die wij voor de gasten gesneden
op tafel presenteren.
Een roosje van Ierse pastrami met een stroop
van aceto balsamico op een side plate
gepresenteerd.

Stukje zacht gegaarde kabeljauw met
tomaat en basilicum.
Op een prikker geserveerde ossenhaaspuntjes met een rode portsaus op een
bedje van gekarameliseerd witlof.
Klein rolletje van tong en zalm met een
dillecrème.

Shooter met Hollandse garnalen, een couillis
van tomaten en een koriander room.

Een heerlijk mals stukje sukade op een
mousseline van aardappel en kool.

Mini tartaartje
ta
van kalfshaas aangemaakt
met kappertjes, rode ui en zongedroogde
tomaat.

Mini milkshake van vanille, roze peperkorrels en koriander.
Glaasje gevuld met een gestolde crème
van chocolade, gedecoreerd met krokante
chocoladeparels en gekarameliseerde
amandeltjes.

Een espresso van runderbouillon met
heerlijke bospaddestoelen.

23

diner uitgeserveerd
1 keuze per gang
€ 34,50 pp
2 keuzes per gang € 39,50 pp
U kunt vooraf uw eigen diner samenstellen. Het restaurant op locatie.
Dit diner wordt geserveerd vanaf 20 personen en duurt ongeveer 2 uur.
Hoofdgerecht
• Iberico rack met rode wijn port saus

Starter
• Op tafel Steenoven gebakken brood
met olijfolie en kruidenboter
Voorgerecht
• Rundercarpaccio met honing mosterd
dressing, spekjes, pitten, bieslook,
padano, rucola
• Salade parmaham met zongedroogde
tomaat, olijfjes, rucola, gegrilde courgette
• Zalmtartaar met kappetjes, groene kruiden,
citroen crème, salade
• Gerookte forel met aardappel bietjes salade
en groene kruidendressing
• Salade met gekarameliseerde geitenkaas,
noten, mandarijn
• Bietjes carpaccio met crumble van
geitenkaas, rucola en mango dressing
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• Medaillons van ossenhaas met rode wijn
truffel saus
• Zalm ﬁlet papilotte gegaard met ﬁjne
groenten en witte wijn
• Kabeljauw ﬁlet gegaard in
tomatenbasili cum jus
Het hoofdgerecht wordt begeleid met gegrilde seizoen groenten, salade, aardappeltjes uit de oven en frietjes met mayonaise
Dessert
• Gemarineerd rood fruit met room en
karamel
• Crème brulee met bolletje vanille
bourbon ijs

BBQ
Surf & Turf

€ 32,50

Salades
Aardappelsalade van krieltjes met rucola en zongedroogde
tomaatjes | Tomatensalade met geitenkaascrumle,
basilicumolie | Meloensalade met munt | Pittige
komkommersalade | Witte kool salade met rozijntjes en noten
Surf
Spies met kippendij, gemarineerd in knoﬂook, citroen en
rozemarijn | Spareribs | Hamburger | Langzaam gegaard buikspek
Turf
Hele gamba’s, gemarineerd in limoen, knoﬂook en chili |
Vispakketjes met witte wijn en kruiden | Bread, spreads en dips
Steenoven gebakken brood | Kruidenboter | Cocktailsaus
Smokey bbq saus | Pittige sate saus
Voor de vegetarische gasten (vooraf besteld)
Maiskolf gelakt met honing en zeezout | Gepofte aardappels
met kruidenboter | Spies met gemarineerde paddenstoelen |
Hamburger en BBQ worst van de vegetarische slager
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facilitair
Ieder evenement wordt voor een speciﬁek(e)
doelgroep georganiseerd. Om een totaal
beleving te creëren hebben wij een aantal
moodboards voor u samengesteld.
Graag maken wij op basis van uw
verwachting een passende offerte.
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facilitair
De Parijse clubscene.
Het immer bruisende nachtleven.
Even terug in de tijd.
En aan de andere kant mijlenver
vooruit.
In zwart en frosted glas.
Dat is de gedachte
ged
en het gevoel
van de BLACK VELVET-collectie.
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facilitair
Highlight is een modernistisch
vormgegeven tafel in zwart of wit.
In het tafelblad is op subtiele wijze
led-verlichting geïntegreerd, die
zowel omhoog als omlaag schijnt.
Dat zorgt voor een heel
speciaal effect.
ef
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facilitair
INDUSTRIAL is het echte werk.
Heavy metal gecombineerd met stoer
hout. Een stevige lijn die niet zal
misstaan op evenementen met body.
Additioneel kunnen lampen vanaf de
bovenkant sierlijk als verlichting
boven de tafels gehangen worden.
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facilitair
De klassieke houtsoort eiken mag
niet ontbreken in de collectie.
Oak heeft een stijlvolle uitstraling
en is verkrijgbaar met verschillende
onderstellen. Deze tafels zijn fraai te
combineren met een van de witte
meubilair lijnen.
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facilitair
Palissander is een houtsoort
gekenmerkt door onregelmatige,
donkere strepen wat het geheel
een warme look geeft.
De terras- of statafels zijn
beschikbaar met een steel,
RVS of V-vorm onderstel.
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facilitair
Plexicube is een modernistisch
vormgegeven tafel in zwart of wit.
In het tafelblad is op subtiele wijze
led-verlichting geïntegreerd.
Het LED licht schijnt speels in de
plex-iglazen kubus en kan versterkt
worden door er bijvoorbeeld een
discobal of kroon-luchter in de tafel
te hangen.
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facilitair
Glas. Leer. Leegte. Wit.
De kunst van het weglaten
maximaal toegepast.
Zonder in kilheid te vervallen.
Omring u met WHITE HEAVEN
en ervaar de ontspannende en
inspirerende sereenheid.
inspi
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facilitair
Chill. In comfortabel wit.
In aangenaam kubistisch.
IESY LOUNGE is stijlvol corporate.
Door de opvallend hoogwaardige
afwerking. Door de tijdloze vormen.
Geniet van deze meerwaarde in wit.
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facilitair

36

facilitair
buiten
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meedenken
Onze keuken is misschien wel
het beste visitekaartje van het bedrijf.
Koken is onze passie en dat is en
blijft de basis voor alle
culinaire invullingen.
Eerlijke keuken met kwalitatieve en
pure producten als basis voor al onze
pu
recepturen.
Voor elk evenement hebben we
aantrekkelijke arrangementen of
leveren we maatwerk.
Alles wordt in persoonlijk overleg met
u samengesteld.
Precies zoals het bij uw wensen past!
Dieetwensen, vegetarische en/of veganistische
wensen kunt u tot 5 dagen
voorafgaande aan uw evenement doorgeven.
Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
Prijswijzigingen voorbehouden.

Boelaars Zalencentrum | Keizersdijk 48 | 4941 GG Raamsdonksveer | 0162-512406
www.boelaarszalencentrum.nl | info@boelaarszalencentrum.

