
Wij vinden het fijn om u te mogen 

begroeten als gast op het Sportlandgoed! 
 

    Wij heten u daarom graag van harte welkom op het      

    Sportlandgoed. Onze gerechten worden met verse   

   ingrediënten en zorg voor u bereid.  

 

Sportlandgoed, gewoon goed maar wel anders,  

want standaard kan altijd nog!  

 
 
 
 
 

Coupe “Zwartemeer” 
Vanilleijs, aarbeienijs, chocoladeijs 

Vruchtjes 
Diverse sauzen 

Slagroom 
 

€ 4,50 per persoon (tot max. 20 pers.) 
 
 

Dessertbuffet “Sportlandgoed” 
Diverse luxe ijssoorten 

Diverse soorten bavarois 
Vers fruit 

Diverse sauzen 
Slagroom 

 
€ 7,50 per persoon (min. 15 pers.) 

Verlengde van Echtenskanaal NZ 2| 7894 EA Zwartemeer 
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Barbecues en 

buffetten 

Tarieven 2018 

Prijswijzigingen onder voorbehoud 

 



 

Barbecues 
 

Barbecue “Zwartemeer” 
 

Huzaren,-en aardappelsalade 
Stokbrood met kruidenboter 

Knoflook, barbecuesaus en mayonaise 
Gekruide Karbonade 

Procureurlapje 
Braadworst 

Speklap 
Runderburger 

 

€ 15,95 per persoon (min. 10 pers.)* 
 
 

Barbecue “Sportlandgoed” 
 

Huzaren, -en aardappelsalade 
Rauwkost 

Stokbrood met kruidenboter 
Knoflook, barbecuesaus en mayonaise 

Gekruide Karbonade 
Speklap 

Runderburger 
Gemarineerde biefstuk 

Filetlap gemarineerd met honing mosterd 
Sjasliek 

Braadworst 
 

€ 19,95 per persoon (min. 10 pers.)* 

 

*Tarieven barbecues kinderen  
Kinderen van 0 t/m 3 jaar zijn gratis  

Kinderen van 4 t/m  8 jaar  betalen € 8,-  per kind 
Kinderen van 8 t/m 12 jaar betalen € 12,- per kind  

 
Wij bieden u de mogelijkheid voor:  

- een vegetarische barbecue 
- barbecueën bij uw blokhut  of campingplaats  

(bezorg, -en schoonmaakkosten à € 25,-) 
- het draaien van uw barbecuevlees tijdens uw           

arrangement (meerprijs) 
 
 

 

Diverse buffetten 
 

Koud– en warm buffet “Zwartemeer” 
 

Stokbrood met kruidenboter en tapenade 
Soepkeuze in overleg 

Huzarensalade 
Pastasalade met Boerenachterham 

Duitse aardappelsalade walnoot, bosui en zure room 
 

Kipfilet met teriyakisaus en roerbakgroenten 
Hongaarse goulash van rundvlees, paprika en champignons 

Varkenshaasmedaillons met peperroomsaus 
Saté met pindasaus en gebakken uitjes 

Gebakken aardappelen 
Dagverse groenten 

Indische Basmati rijst 
 

€ 19,95 per persoon (min. 15 pers.)** 

 
 

Koud– en warm buffet “Sportlandgoed” 
 

Stokbrood met kruidenboter en tapenade 
Soepkeuze in overleg 

Rundvleessalade gegarneerd met diverse vleeswaren 
Zalmsalade met diverse soorten gerookte vis 

 Duitse aardappelsalade walnoot, bosui en zure room 
Salade van witte kool met crème fraiche en karwijzaad 

Pastasalade met Boerenachterham 
Biefstuk in Stroganoffsaus 

Varkenshaasmedaillons met peperroomsaus 
Saté van kip met pindasaus en gebakken uitjes 

Zalmfilet in witte wijn dillesaus 
Kip teriyaki met roergebakken groenten 

Gebakken aardappelen 
Dagverse groenten 

Indische Basmati rijst 
 

€ 23,95 per persoon (min. 15 pers.)** 

 
 
 
 

Stamppotbuffet “Zwartemeer”  
 

Stamppot boerenkool,Stamppot hutspot 
Stamppot zuurkool  

Gemarineerde speklapjes  
Rookworst  

Procureurlapje 
Zilveruitjes 
Augurken 

Jus 
Mosterd 

 
€ 15,95 per persoon** (min. 10 pers.) 

 
 

Stamppotbuffet “Sportlandgoed” 
 

Stamppot boerenkool 
Stamppot hutspot 

Stamppot zuurkool, 
Stamppot rauwe andijvie  
Gemarineerde speklapjes 

Rookworst 
Procureurlapje 

Gebakken spekjes 
Zilveruitjes 
Augurken 

Jus 
Piccalilly 
Mosterd 

 
€ 17,95 per persoon** (min 10 pers.) 

 
 

**Tarieven buffetten kinderen en bijzonderheden: 
Kinderen van 0 t/m 3 jaar zijn gratis  

Kinderen van 4 t/m  8 jaar  betalen € 10,-  per kind 
Kinderen van 8 t/m 12 jaar betalen € 14,- per kind  

 
 
 
 

Extra variatie of uitbreiding van onze barbecues en buffetten is in overleg mogelijk.  Het tarief  wordt bepaald door de keuze van de gerechten.  


