Dessert of koffie
Dessert Zwartemeer
•
•
•

3 bolletjes ijs
Fruit
Slagroom

€ 5 per persoon

Dessertbuffet Sportlandgoed
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vanille-ijs
Aardbei-ijs
Aardbei-bavarois
Sinaasappel-bavarois
Diverse glaasjes gevuld met
Chocolade, -en bitterkoekjesmousse
Apfelstrüdel met vanillesaus
Tiramisu
Vers fruit en fruitsalade
Slagroom
Sauzen

Barbecues

€ 9,50 per persoon

Koffie Zwartemeer
Koffie met heerlijke bonbons

€ 4,50 per persoon
Verlengde van Echtenskanaal NZ 2| 7894 EA Zwartemeer
T: 0591-314654
E: info@sportlandgoed.nl | I: www.sportlandgoed.nl
www.facebook.com/sportlandgoed.nl
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Barbecue Zwartemeer

Kids barbecue

Buffet-Barbecue

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Rundvlees, -en kartoffelsalade
Verse pastasalade van Penne
Rauwkostsalade met mesclune sla,
rode ui en fetakaas
Garnituren: tomatenplakken, dill
chips, rode uienringen en ijsbergsla
Vers afgebakken Stokbrood met
kruidenboter
Sesambol
Knoflook, -en barbecuesaus en
mayonaise
Satésaus

•
•
•

Vers afgebakken stokbrood met
kruidenboter
Verse frietjes
Appelmoes
Mayonaise en ketchup

Vleessoorten:
•
Frikandel
•
Duitse braadworst
•
Hamburger (met Sesambroodje)
€ 10,50 per kind (4 t/m 12 jaar)

Vleessoorten:
•
Gekruide schouderkarbonade
•
Verse kipspies
•
Duitse braadworst
•
Varkensfilet
•
Runderburger (met Sesambroodje)

Stokbrood met kruidenboter
Rundvleessalade
Kartoffelsalade
Verse Pastasalade
Rauwkostsalade
Kipsaté met saus
Aardappelgratin
Warme groenten
Frietjes

Vleessoorten bij de Barbecue:
•
•
•
•
•

Gekruide schouderkarbonade
Verse Kipspies
Duitse Braadworst
Varkensfilet
Runderburger

€ 29,50 per persoon (min 25 pers.)

€ 19,50 per persoon (min. 10 pers.)
Kinderen van 0 t/m 3 jaar zijn gratis.
Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar is er een
aparte “Kids barbecue” mogelijk.

Overnacht je op onze locatie en wil je graag
bij je eigen blokhut of kampeerplaats
genieten van een barbecue? Dit kan!
Een barbecue bij de blokhutten is mogelijk
vanaf € 17,50 per persoon (min. 10 pers.)

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

