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Lunch & Diner

Lunch:

De Abdijlunch       € 18,50 p.p.
Ons uitgebreide lunchbuffet bestaat uit een verse soep, diverse luxe
broodsoorten en beleg, een uitgebreide kaasplank, 
rundvleeskroketten en kaaskroketten, salade en fruit. Inclusief 
koffie/thee/melk en jus d’orange.

Belegde pistoletjes      € 18,50 p.p.
Op schalen serveren wij 2 vers afgebakken en luxe belegde broodjes 
per persoon, een hartige warme snack en vers fruit, inclusief koffie/
thee, melk en jus d’orange. O.a. oude kaas/rucola/mosterddressing, 
gerookte zalm, brie en beenham.

12-uurtje       € 15,50 p.p.
Verse soep, brood met een uitsmijter, (kaas)kroket en een salade.
Inclusief koffie/thee/melk en jus.

Uitbreiding lunch:

IJsvitrine       € 1,30 p.b.
Na het diner nog trek in een lekker ijsje? Kies uit onze ijsvitrine een 
heerlijk schepijsje

Dessertbuffet       € 10,50 p.p.
Uitgebreide keuze uit bavarois- en ijstaarten met garnituren in 
allerlei smaken
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Foodcourt          

Foodcourt       € 34,50 p.p.
Laagdrempelig dineren met het foodcourt concept. Maak vooraf een 
keuze uit de gerechten en laat je gasten aan de live cooking buffetten 
kiezen waar ze zin in hebben.

We serveren naar wens 4 gerechten uit onderstaande opties:
o Broodje hamburger
o Broodje beenham
o Saté met La Trappe marinade en satésaus
o Lasagne met gehakt
o Noedels met kipreepjes of met garnalen
o Pizza salami of pizza tonijn
o Penne met vlees of vis in knoflookolie
o Zalmzijde met kruidenrub
o Stoofvlees

De gerechten worden geserveerd met onderstaande bijgerechten:
- Brood met smeersels
- Friet in schil en mayonaise
- Gemende groene salade
- Rundvlees- of aardappelsalade van de chef

Uit te breiden me t onderstaande desserts:

o IJsvitrine      € 1,30 p.b.
Na het diner nog trek in een lekker ijsje? Kies uit onze ijsvitrine een 
heerlijk schepijsje.
o Dessertbuffet:      € 10,50 p.p.
Uitgebreide keuze uit bavarois- en ijstaarten met garnituren in 
allerlei smaken.

(Vanaf 25 personen)
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Buffetten             

BBQ-buffet       € 36,50 p.p.
Geniet van een compleet verzorgde BBQ op ons bosterras. 
Gemarineerde speklapjes, zalmpakketje, kipsaté, vegetarische 
burger, shaslick en verse runderhamburgers. Geserveerd met 
gemengde groene salade, rauwkostsalade, huzarensalade, verse 
watermeloen, stokbrood met kruidenboter, frites, zigeuner-,
knoflook-, cocktail- en satésaus.

Abdijbuffet            € 32,50 p.p.
Klassieke Carpaccio, ham met meloen, aardappelsalade van 
de chef, gerookte zalm & garnalen, getrancheerde beenham 
met honing-mosterdsaus, huisgemaakt stoofvlees, zalmfilet, 
varkenshaaspuntjes in Stroganoffsaus. Verse seizoensgroenten, 
frites, groene salade en versgebakken brood met smeersels.

Uitbreiding buffetten:

IJsvitrine       € 1,30 p.b.
Na het diner nog trek in een lekker ijsje? Kies uit onze ijsvitrine een 
heerlijk schepijsje

Dessertbuffet       € 10,50 p.p.
Uitgebreide keuze uit bavarois- en ijstaarten met garnituren in 
allerlei smaken

Voor de kinderen: 

Kindertafel (min. 5 pers.)     € 7,50 p.p.
Ranja, Fristi, Chocomel, rozijntjes, popcorn, smarties, zakje chips en 
kleurplaten.
Tomatensoep       € 2,50 p.p.
Frites met een snack en saus     € 5,00 p.p.
Pannenkoek naturel/stroop/appel    € 4,50 p.p.



7OLV ter Duinenlaan 199, 4641 RM Ossendrecht  - +31(0)164 672 546 - reserveringen@abdijbos.nl
Alle prijzen zijn inclusief BTW.

Borrelen en feesten             

Drankarrangementen (vanaf 25 personen): 
2  uur      € 17,50 p.p. 
2,5  uur      € 19,75 p.p. 
3  uur      € 23,00 p.p. 
3,5  uur      € 25,50 p.p. 
4  uur      € 28,00 p.p. 
4,5  uur      € 29,00 p.p. 
5  uur      € 30,50 p.p. 
5,5  uur      € 32,00 p.p. 

Het drankassortiment bestaat uit:
• Het Regular drankassortiment bestaat uit:
• Koffie en thee
• Frisdranken en vruchtensappen
• Swinckel’s, La Trappe Blond,  Swinckel’s 0.0%, La Trappe Nillis
• Bavaria Radler, Bavaria Radler 0.0 %, Rodenbach fruitage
• Witte wijn, rode wijn en rosé
 
Indien gewenst kunnen overige dranken op nacalculatie 
geschonken worden.

Voor bij het ontvangst:

Petit Four       €    2,75 p.p.  
Gemengd gebak      €    3,80 p.p. 
Assortiment zoete lekkernijen op een etagère  €    3,00 p.p.
Verschillende smaken eclairs    €    1,90 p.p.
Glas prosecco      €    4,75 p.p. 

Wilt u zelf uw gebak of taart verzorgen, dan rekenen wij € 1,75 
uitserveerkosten per persoon.
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Borrelen en feesten             

Voor op tafel:
Nootjesmix*      €   1,10 p.p. 
Hapjessplank      €   5,25 p.p. 
Koude  hapjes, o.a. olijven, kazen, vleeswaren, 
brood en smeersels  
*Deze items worden bijgevuld gedurende uw borrel of feest.

Om mee rond te gaan:
Ambachtelijke bitterballen    €   1,10 p.s.
Warm borrelgarnituur     €   1,10 p.s. 
O.a. bami hapje, ham/kaassouffle, kipnugget, bitterbal, 
rempengballetje, cheddarhapje, groentestick, butterflygarnalen, 
mini loempia 

Hapjesassortiment: 
Koude  & warme hapjes  (prijs voor 2 stuks p.p.)   €  4,00 p.p. 
Bijvoorbeeld; wraphapjes, Tomaat & mozarella spiesje, meloen 
met serranoham, crostini met zalm, crostini met carpaccio, 
gevulde pepers, kipspiesjes, bladerdeegpizza, pulled pork bites, 
bourgondische bitterballen, mini saucijzenbroodjes, bittergarnituur 
Het hapjesassortiment is naar uw wens uit te breiden.
 
Snacks:
Stokjes saté met brood, atjar & kroepoek  €   6,50 p.s. 
Puntzak friet met mayonaise    €   3,10 p.s. 
Saucijzenbroodje of worstenbroodje   €   3,00 p.s.
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Feestarrangement

Het  feestarrangement zoals hieronder beschreven geldt  voor een 
compleet verzorgd feest (maximaal 5 uur, vanaf 50 personen). 

Feestarrangement :    € 45,00 p.p. 
• Ontvangst met  een glaasje bubbels
• Borrelmix op de tafels
• Tijdens de feestavond 2 rondes met koude hapjes en 2 rondes 

met warm borrelgarnituur
• Ons standaard drankenassortiment wordt geschonken
• Vanaf een half uur voor  het einde serveren wij een puntzak frites 

met mayonaise  ter afsluiting

Het  drankassortiment bestaat uit:
• Koffie en thee
• Frisdranken en vruchtensappen
• Swinckel’s, La Trappe Blond,  Swinckel’s 0.0%, La Trappe Nillis
• Bavaria Radler, Bavaria Radlers 0.0 %, Rodenbach fruitage
• Witte wijn, rode wijn en rosé

Indien gewenst kunnen overige dranken op nacalculatie geschonken 
worden.
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Drankassortiment

Bier:       Prijs p.s.
Swinckel’s, Swinckels 0.0%    € 2,95
Bavaria Radler / Bavaria Radler 0.0%  € 2,95 
Rodenbach fruitage     € 3,95
La Trappe speciaalbieren vanaf   € 3,95
  
Wijn: 
Huiswijn Rood / Wit / Rosé     € 4,20
Port / Sherry / Vermouth    € 5,00
Huiswijn per fles Rood / Wit / Rosé   € 19,00
  
Gedistilleerd: 
Diverse likeuren     vanaf € 5,00
  
Fris: 
Cola / Cola zero / Chaud Fontaine blauw/rood € 2,80
Sprite / Fanta / Bitter Lemon / Tonic / Cassis  € 2,80
Appelsap / Jus d’orange / Tomatensap   € 2,80
Ice Tea / Chocomel / Fristi    € 2,80
Chaudfontaine plat 1 liter    € 6,00
Chaudfontaine bruis 1 liter    € 6,00
  
Koffie / Thee: 
Koffie        € 2,80
Cappuccino       € 3,10 
Espresso      € 2,70
Dubbele espresso     € 3,70
Thee Diverse smaken     € 2,50
Warme chocomel      € 3,10
Speciale koffie italian, spanish, irish, french  € 7,50
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