
 
 

Dessert of koffie 
 
Dessert Zwartemeer: 
• Fruit 
• 3 bolletjes ijs 
• Slagroom  
4,50 per persoon 
 
 

Dessert Sportlandgoed: 
• Vanille-ijs 
• Mini koffiebroodjes 
• Aardbei-ijs 
• Aardbei-bavarois 
• Sinaasappel-bavarois 
• Chocolademousse 
• Fruitsalade 
• Slagroom 
7,50 per persoon 
 

 
Koffie Zwartemeer: 
Koffie met lekkere bonbons 
3,50 per persoon 

Verlengde van Echtenskanaal NZ 2| 7894 EA Zwar-
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Buffetten  
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Prijswijzigingen onder voorbehoud 

 

 
     

Late Night Buffet 
 
live Cooking!  
6 grote stukken vlees en vis, live be-
reid 

• Liesstuk (rund) 
• Lendenbiefstuk (rund) 
• Procureur 
• Pipsaté 
• Zalmzijde 
• Pangasiusfilet 
 
Tapas: 
kaassoorten, diverse gesneden vlees-
soorten, gerookte makreel, haring, 
olijven, oerbrood, druiven, stok-
brood, kruidenboter, tapenade, aioli, 
galiameloen, vers fruit 

 
Salades: 
Rundvleessalade, kartoffelsalade, 
pastasalade en rauwkostsalade 

 
Sauzen: 
Pepersaus, champignonsaus, rode 
wijnsaus, hollandaisesaus, satésaus-
per persoon 29,95 
vanaf 20.00 uur   



 
 

Buffet Zwartemeer 
 
• Stokbrood met kruidenboter  
• Mosterdsoep  
• Rundvleessalade  
• Rauwkostsalade  
• Pastasalade   
• Kipsaté met pindasaus en ge-

bakken uitjes  
• Varkensprocureur op vergeten 

groenten  
• Varkenshaasmedaillons met 

champignon-roomsaus  
• Hollands draadjesvlees  
• Aardappelgratin  
• Frites  
• Gemengde  verse warme 

groenten   
  
19,95 per persoon (min. 15 pers.) 
 

0 t/m 3 jaar gratis   
4 t/m  8 jaar 10,- per kind  
8 t/m 12 jaar 14,- per kind  

 

 

 
Uitbreidingen 

 
Luxe pakket 

• Pangasiusfilet op tagliatelle in 
roomsaus   

• Longhaas (rund) in Chimichurrie 
saus  

per persoon 5,50 
 

Tapas pakket 

• Diverse kaassoorten  
• Diverse gesneden vleessoorten 
• Gerookte makreel 
• Haring 
• Olijven 
• Druiven en meloen 
per persoon 5,95 
 

Soep pakket: 

• Extra soepkeuze 
• Oerbrood bruin en wit 
• Tapenade en aioli 
per persoon 2,95 

 

 
 
 
Buffet-BBQ 
 
• Stokbrood met kruidenboter 
• Rundvleessalade 
• Rauwkost 
• Pastasalade 
• Kipsaté met saus 
• Aardappelgratin 
• Warme groenten 
• Frietjes 
 
Vleessoorten bij de BBQ: 

• Gekruide schouderkarbonade  
• Kipspies  
• Braadworst  
• Speklap  
• Hamburger  
 
25,00 per persoon (min 25 pers.) 
 

 
 
 
 
 

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


