
Arrangementen vanaf 8 personen 
 
Koffie of thee met appeltaart + slagroom  €4,75 p.p. 
 
Lunch buffet of picknicklunch    €9,75 p.p. 
kaiserbroodjes, krentenbollen, zachte bollen, plak koek, fruit, 
ham, kaas, kipfilet, komkommer, tomaat, verschillende soorten 
zoet beleg, melk, karnemelk, jus d’ orange, koffie en thee  
 
Luxe lunch buffet of luxe picknicklunch   €14,25 p.p. 
Tomatensoep of champignonsoep, kaiserbroodjes, 
krentenbollen, zachte bollen, zoete broodjes, fruit, ham, kaas, 
kipfilet, komkommer, tomaat, verschillende soorten zoet beleg, 
kip kerrie salade, gerookte zalm, melk, karnemelk, jus d’ 
orange, koffie en thee  
 
Hapjes schaal      €7,75 p.p. 
Gevuld eitje, kipspiesje, ham met roomkaas, nootjes, 
komkommer, kaas-drogeworst-uitje, grilworst, leverworst  
en gehaktballetje 
 
Koude tappasplank      €10,25 p.p. 
Stokbrood, dipstokjes, kruidenboter, aioli, hummus, olijven, kip 
met roomkaas, fuet, parmaham, verschillende kaassoorten, 
nootjes, wrapje, druiven  
 
Zoete lekkernijen     €11,25 p.p. 
Pecan pie, brownie, kokosmakroon, appelkaneelcake, koekjes 
en bonbons 
   
Gezellig onderweg wat eten of drinken? 
Wij brengen het dan naar een centraal gelegen punt in het bos.  
Dit kan ook in combinatie met een frisdranken buffet á €2,75  
 
 
Wij houden graag rekening met uw allergie of dieetwensen, 
hiervoor berekenen wij €2,00pp.  

  



Snackdiner       €11,50 p.p. 
  

- 2 snacks p.p. 
- Frites  
- Satésaus, mayonaise en curry  
- Gesnipperde uitjes 

 
 

3-gangen Eko-Tours Grillpan menu Bij Bussemaker €38,50 p.p. 
 

- Vooraf: plank met verschillende voorgerechtjes, soep 
en brood met smeersels.  

- Hoofdgerecht: grote grill-pan met varkenshaassate, 
spareribs, biefstuk, vis van de dag, bijpassende sausjes, 
friet en salade.  

- Nagerecht: keuze uit een ijscoupe Bussemaker of kop 
koffie of thee.  

 
 

Eko-Tours BBQ-Buffet Bij Fletcher   €36,50 p.p. 
 

- Geroosterde tomatensoep met basilicum 
- Huzarensalade 
- Aardappelsalade 
- Verschillende soorten brood met dips en kruidenboter 
- Verschillende soorten sauzen  
- Hamburger (maak je eigen burger met broodje en 

verschillende groentes en sauzen) 
- Spareribs 
- Kipspies  
- Gemarineerde steak  
- Shaslicks 
- Dorade (vis pakketje) 

 
 
 
 Bovenstaande arrangementen zijn exclusief drankjes tenzij anders vermeld. 

  


