
 

     

 

 

 
 
 
 
 
 

Dessert Zwartemeer 
 

3 bolletjes ijs, met fruit en slagroom ge-
serveerd in een coupe 

 
€ 4,50 per persoon  

 
Dessertbuffet Sportlandgoed 

 
Mini koffiebroodjes 

Vanilla ijs 
Aardbei ijs 

Aardbei bavarois 
Sinaasappel bavarois 

Chocolademousse 
Fruitsalade 
Slagroom 

 
€ 7,50 per persoon (min 15 pers) 

Verlengde van Echtenskanaal NZ 2| 7894 EA Zwar-
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Barbecues 

 

Barbecue “Zwartemeer” 
 

Rundvleessalade 
Rauwkost salade 

Pastasalade 
Stokbrood met kruidenboter 

Hamburgerbroodjes 
Knoflook, barbecuesaus en mayonaise 

Gekruide schouderkarbonade 
Kipspies 

Braadworst 
Speklap 

Hamburger  
 

€ 16,95 per persoon (min. 10 pers.)* 
 
 

Barbecue “Sportlandgoed” 
 

Rundvlees, -en aardappelsalade 
Rauwkost salade 

Pastasalade 
Stokbrood met kruidenboter 

Oerbrood bruin en wit 
Hamburgerbroodjes 

Knoflook, barbecuesaus en mayonaise 
Gekruide schouderkarbonade 

Kipspies 
Speklap 

Hamburger 
Runderriblap 

Witvis 
 

€ 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  

 

 

Buffetten 
 

Koud– en warm buffet “Zwartemeer” 
 

Stokbrood met kruidenboter 
Mosterdsoep (of soepkeuze in overleg) 

Rundvleessalade 
Rauwkostsalade 

Pastasalade  
Kipsaté met pindasaus en gebakken uitjes 
Varkensprocureur op vergeten groenten 

Varkenshaasmedaillons met champignon-
roomsaus 

Hollands draadjesvlees 
Aardappelgratin 

Frites 
Paddenstoelrisotto 

Gemengde  verse warme groenten  
 

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

Stamppotbuffet “Sportlandgoed” 
 

Stamppot boerenkool 
Stamppot hutspot 

Stamppot zuurkool 
Gemarineerde speklapjes 

Rookworst 
Procureurlapje 

Gebakken spekjes 
Zilveruitjes 
Augurken 

Jus 
Piccalilly 
Mosterd 

 
€ 17,50 per persoon** (min 15 pers.) 

 
 
 
 

 

Koud– en warm buffet “Sportlandgoed” 
  

Stokbrood kruidenboter, tapenade en aïoli  
Oerbrood bruin en wit  

Diverse koude vlees, -en vissoorten 
Mosterd, -en tomatensoep 

Rundvleessalade 
Aardappelsalade 
Rauwkostsalade 

Pastasalade  
 

Kipsaté met pindasaus en gebakken uitjes 
Longhaas (rund) in Chimichurrie saus 

Pangafilet op tagliatelle in roomsaus   
Varkensprocureur op vergeten groenten 

Varkenshaasmedaillons met champignon-
roomsaus 

Hollands draadjesvlees 
Aardappelgratin 

Frites 
Paddenstoelrisotto 

Gemengde verse warme groenten 
  

€ 25,50 per persoon (min. 15 pers.)** 
 
 

**Tarieven 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.  


