Cateringlijst ‘t Boothuys

Op de hoofdlocatie van Rofra Sportieve Arrangementen vindt u een prachtige ontvangstruimte;
’t Boothuys. Hier bieden wij u diverse faciliteiten aan zoals luxe kleedruimtes met douches en
eco-vriendelijke toiletten, een sfeervol en gezellig restaurant met ruime bar en een groot terras.
’t Boothuys is gelegen in het buitengebied van Valkenswaard en ligt vlakbij natuurgebied De Malpie,
kortom een mooie uitvalbasis voor uw dagje uit!
Alle onderstaande prijzen zijn per persoon en met een minimale deelname van 10 personen, tenzij
anders is vermeld.
Voor kinderen hanteren wij andere prijzen voor de lunches en barbecues. Zo zijn kinderen van 0 t/m 3
jaar gratis en voor kinderen van 4 t/m 9 jaar betaald u 50%. Vanaf 10 jaar gelden de normale prijzen.

Ontvangst

(vanaf 6 personen mogelijk)

Diverse snacks en versnaperingen vanaf
Ranja met een plakje cake
Koffie of thee met gratis refill
Koffie of thee (gratis refill) met verse luxe vlaai
Koffie of thee (gratis refill) met worstenbroodje

€
€
€
€
€

1,00
1,50
2,00
4,50
4,75

€

4,50

Belegde zachte broodjes
Bruin broodje kaas, wit broodje ham, een krentenbol en onbeperkt koffie, thee en melk.

€

8,50

Lunchbuffet
Een buffet met meerdere soorten broodjes, diverse soorten hartig en zoet beleg en onbeperkt
koffie, thee en melk. Wij gaan uit van 2 à 3 broodjes per persoon.

€

9,50

Lunchbuffet luxe
Een uitgebreid buffet met luxe harde broodjes, hartig en zoet beleg, salades voor op brood
en onbeperkt koffie, thee en melk. Wij gaan uit van 2 à 3 broodjes per persoon.

€ 11,50

Lunchbuffet Boothuys
Een luxe buffet met soep, verschillende luxe harde en zachte broodjes, hartig en zoet beleg,
salades voor op brood en onbeperkt koffie, thee, melk en jus d’orange. Wij gaan uit van 2 à 3
broodjes per persoon.

€ 13,50

Soepbuffet
Tomaten-groentesoep en een seizoensoep
met stokbrood en kruidenboter

Lunches

Optioneel bij te boeken:
Hard gekookt eitje
Extra zacht broodje
Extra hard broodje
Croissantje
Jus d’orange
Kroket of frikandel

€
€
€
€
€
€

0,50
0,75
1,00
1,00
1,00
1,50

Barbecues

Deze tarieven zijn er op gebaseerd dat u het vlees zelf bakt. Indien gewenst kunt u voor
€ 25,00 per uur een kok inhuren.
Barbecue
De barbecue bestaat uit 4 stuks vlees per persoon met keuze uit een hamburger, speklapje,
barbecueworst, kipfilet of een varkenslapje. Verder bestaat het buffet uit aardappelsalade,
rundvleessalade, diverse rauwkostsalades en sauzen, stokbrood en kruidenboter.

€ 17,50

Barbecue Luxe
€ 19,50
Deze luxe barbecue bestaat uit 5 stuks vlees per persoon met keuze uit een hamburger,
speklapje, kipfilet, varkenssaté, barbecueworst of een varkenslapje. Verder bestaat het buffet
uit aardappelsalade, rundvleessalade, diverse rauwkostsalades, diverse sauzen waaronder satésaus,
friet, stokbrood en kruidenboter.
Barbecue Boothuys
Deze uitgebreide barbecue bestaat uit 5 stuks vlees/vis per persoon met keuze uit een
bieflapje, kipfilet, varkenssaté, speklapje, hamburger en een stukje vis. Verder
bestaat het buffet uit aardappelsalade, rundvleessalade, diverse rauwkostsalades,
diverse sauzen waaronder satésaus, friet, stokbrood, kruidenboter en een fruitsalade.

€ 21,50

Vegetarische barbecue
€ 17,50
Verschillende vegetarische bakproducten, aardappelsalade, diverse rauwkostsalades,
diverse sauzen, stokbrood en kruidenboter. De vleesvervangers kunt u op een aparte grillplaat
bakken.
Halal barbecue
€ 17,50
5 Stuks vlees per persoon, met keuze uit: een kipburger, 2 cevapcici’s, kipfilet en een
halal-frikandel. Verder bestaat het buffet uit aardappelsalade, rundvleessalade, diverse rauwkostsalades
diverse sauzen, stokbrood en kruidenboter. Het halalvlees kunt u apart bakken.

Optioneel bij te boeken:

Frietjes
Visspies met o.a. zalm
Portie saté en saus
Gemarineerd bieflapje

€
€
€
€

1,50
2,50
2,50
2,50

Buffetten

Onderstaande buffetten zijn mogelijk vanaf 20 personen.
Hollands buffet
€ 26,50
Een heerlijk buffet met warme en koude gerechten. Als starter geniet u van een heerlijke
tomatensoep met stokbrood en kruidenboter. De koude gerechten bestaan uit een
huzarensalade gegarneerd met diverse soorten sla en gevulde eitjes, verse fruitsalade, witte
kool kerriesalade met rozijntjes en noten en een spiegel met diverse soorten vis als verse zalm,
garnalen, makreelfilet en gerookte zalm. De warme gerechten in het buffet zijn gehaktballetjes
in satésaus, kip piri piri en gebakken rijst met groenten. Naast bovenstaande gerechten worden
ook sausjes geserveerd.
Italiaans buffet
Een keer wat anders dan Nederlands eten? Geniet van een typisch Italiaans buffet. Dit buffet
bestaat uit carpaccio ossenhaas met rucola, verse pesto en pijnboompitjes, pomodori-soep
met basilicum room, garnalenrisotto, pasta pesto met kip, gehaktballetjes in Toscaanse
basilicum-tomatensaus, ijsbergsalade met krab, gamba’s en cocktailsaus, Italiaanse tomaten
salade met kaas en uitjes, salade Italienne en stokbrood met kruidenboter.

€ 28,50

Tapas buffet
Genieten van verschillende kleinere hapjes. Het tapasbuffet bestaat uit koude en warme
hapjes. Bij de koude gerechtjes kunt u denken aan verse fruitsalade, haringrolletjes,
kaasplankjes met diverse soorten kaas, galiameloen in ham, diverse stokbroodjes met vis,
verse preisalade, verse krabsalade, verse eiersalade, pesto schotel met 2 soorten paprika,
komkommer en gedroogde tomaatjes, gevulde eitjes en stokbrood met kruidenboter. Als
warme gerechten staat saté van de fricandeau, gehaktballetjes in zigeunersaus en gebakken
rijst met groenten voor u klaar.

€ 32,00

Frietkar

Vanaf 50 personen is het mogelijk om gebruik te maken van een frietkar.
Onbeperkt frietjes, diverse gefrituurde snacks en sausjes
Inclusief 1 blikje fris

€ 7,50
€ 9,00

Dessertbuffet
IJsbuffet
Twee soorten ijs, slagroom en diverse toppings.

€ 5,00

Borrelhapjes
Mix gefrituurde minisnacks, per 4 stuks
Kwekkeboom bitterballen, per 5 stuks

€ 2,00
€ 5,50

Boothuys hapjesarrangement
Bestaat uit 5 hapjes per persoon met keuze uit wraprolletje gerookte zalm, cocktailhapje
gerookte kip en meloen, mozzarellaprikker tomaat en basilicum, ei met bacon tortilla,
stokbroodje brie met honing en walnoot.

€ 7,50

Borreldrankjes
Welkomstdrankje zonder alcohol
Welkomstdrankje in een champagneglas met feestrandje
Prosecco
Wijn rood/wit/rosé

€
€
€
€

2,50
2,75
3,50
3,50

Drankopties
Drankafkoop
Drankafkoop inclusief tapbier, wijn, fris, koffie en thee voor 2 uur

Elk extra uur

Drankafkoop Plus met als extra mixdrankjes en speciale bieren voor 2 uur

Elk uur extra

Drankafkoop Compleet met als extra puur gedestilleerd voor 2 uur

Elk uur extra

€ 15,00
€ 3,50
€ 17,50
€ 5,50
€ 20,00
€ 7,50

Bij een afname van 5 aaneengesloten uren ontvangt u 1 uur gratis
Consumptiemunten
U kunt ook consumptiemunten afnemen. Deze kosten € 2,00 per munt met een minimale afname van 3
munten per persoon. Bier van de tap, fris, koffie en thee zijn 1 munt, wijn en speciale bieren zijn 1,5 munt
en mix-dranken zijn 2 munten.
Turven

Speciaal voor kinderen
Voor ouders en begeleiders gelden dezelfde tarieven.
Ranja-afkoop gedurende 2 uur met 2 smaken ranja
Verjaardagstaart met onbeperkt ranja
Friet met saus, een snack en onbeperkt ranja

€ 3,50
€ 3,75
€ 5,50

