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Lunchen bij de Bavoort

Lunchen bij Bavoort in groot gezel-
schap

In de zomer lekker op één van onze 
terrassen, aan onze chefs table in het 
restaurant of in onze aparte grote of 

kleine tuinzaal.

Wij bieden een luxe lunch, warm 2 
gangen lunchmenu, lunchbuffet en 

High Tea aan.

Gezien de enorme drukte op onze 
terrassen in de zomer, hebben wij 

besloten om tijdens weekenden in 
de maanden Juli en Augustus géén 
grote gezelschappen aan te nemen 

voor een lunch 
(18+ gasten).

Bij mooi weer wijkt het gezelschap uit 
naar één van onze terrassen. Daar-

naast hebben wij verschillende ruimtes 
ter beschikking.

• Gratis parkeren
• Bij mooi weer op ons terras
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Het Bavoortje 15,- per persoon
Onze variant op het 12-uurtje; 

•Een luxe belegde broodsnede met vis, vlees of vegatarische topping;
•Een broodsnede met een runder of oesterzwamkroket;
•Een kopje huisgemaakte soep;
•Een fris slaatje. 

Elke tafelgenoot kan kiezen uit een variant vlees, vis of vegetarisch. Zo zit er voor eenie-
der genoeg lekkers tussen! Het beleg en de soep is afhankelijk van het seizoen.

Luxe Lunch

Gewoon zelf lekker kiezen
Voor gezelschappen tot en met 16 personen

Voor gezelschappen tot en met 16 personen kan er gebruik worden gemaakt van onze 
aangepaste lunchkaart voor groepen. Hierin staan verschillende salades, broodjes, soe-
pen en ook een tweetal warme specialiteiten. 

Deze gerechten worden individueel in rekening gebracht, zoals dat ook zou gebeuren als 
u met een kleinere gezelschap komt lunchen. De kaart is zo ingericht dat wij kunnen ga-
randeren dat onze keukenbrigade de gerechten allemaal tegelijk naar de juiste kwaliteit 
op tafel kan serveren. 

Let wel, wij hebben geen invloed op de keuze van uw gasten en dus ook niet op de 
eindrekening. 

Kleine lunchkaart
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Voor- en Hoofdgerecht 35,- per persoon

Keuze voorgerecht:
• Rundercarpaccio met truffelmayonaise, pesto, Parmezaanse kaas, rukola en pitten
• Boterviscarpaccio met veldsla, crispy quinao en rode biet crème fraiche
• Vegetarisch gerecht van het seizoen

Keuze hoofdgerecht:
• Gebakken zalmfilet met witte wijnsaus en antiboise 
• Vlees van onze slager 
• Tortellini gevuld met spinazie en truffelroomsaus, Parmezaanse kaas en rukola 

Extra toevoeging dessert 8,- per persoon:
• Mousse van chocolade en Baileys 
• Wisselend dessert

2 gangen Lunch
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27,50 per persoon

High Tea

+ 9,- per persoon

Extra uitgeserveerd per persoon:
• Glas Cava of alcoholvrij alternatief
• Warme bladerdeeghapjes met saucijs, kip/kerrie of kaas
• Garnalencroquetje met mosterd dille mayonaise

High Tea Deluxe

Een uitgebreide High Tea met zoete en hartige items, geserveerd op onze etageres. Per 
vier personen één etagere;

Hartige items
•Twee verschillende sandwiches per persoon, afhankelijk van onze lunchkaart;
•Roggebrood met brie, pecan-noot en honing;
•Kopje ambachtelijke soep.

Zoete items
•Per persoon één huisgemaakte scone met ongezoete room en jam;
•Gebak van Versbakkerij Leusden;
•Per persoon één beignet;
•Per persoon één stuk spekkoek, chocolademousse en verschillende bonbons.

Inbegrepen
•Onbeperkt thee gedurende 2,5 uur. Koffie en overige consumpties worden apart in reke-
ning gebracht op basis van werkelijk gebruik.
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35,- per persoon

Koude gerechten:
•Verschillende luxe belegde broodsnedes; Carpaccio, Gerookte zalm en vega-variant;
•Salade, keuze uit; Ceasar salade met kip óf Geitenkaas salade met biet
•Twee verschillende smoothies; Aardbei/framboos & Mango/Banaan

Warme gerechten:
•Per persoon 1 broodsnede met kroket;
•Soep, keuze uit; afhankelijk van seizoen;
•Pasta met pestodressing en kip óf vis;
•Mini quiche lorraine (Ham) óf quiche florentine (Spinazie).

Inbegrepen:
Kannen melk, karnemelk en Jus d’orange worden toegevoegd aan het buffet. Koffie en 
thee word wel apart in rekening gebracht.

Lunchbuffet
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Dineren bij de Bavoort

Dineren bij Bavoort in groot 
gezelschap

In de zomer lekker op één van onze 
terrassen, aan onze chefs table in het 
restaurant of in onze aparte grote of 

kleine tuinzaal.

Wij bieden een uitgebreid buffet, 
keuze menu en walking diner-menu 

aan. 

Gezien de enorme drukte op onze 
terrassen in de zomer, hebben wij 

besloten om tijdens weekenden in 
de maanden Juli en Augustus géén 
grote gezelschappen aan te nemen 

voor een diner 
(20+ gasten).

Bij mooi weer wijkt het gezelschap uit 
naar één van onze terrassen. Daar-

naast hebben wij verschillende ruimtes 
ter beschikking.
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3 of 4 gangen keuze
42,50 of 46,- per persoon

Keuze voorgerecht:
• Rundercarpaccio met truffelmayonaise, pesto, Parmezaanse kaas, rukola en pitten
• Boterviscarpaccio met veldsla, crispy quinao en rode biet crème fraiche
• Vegatarisch gerecht van het seizoen

Tussengang (4 gangen menu):
• Soep van het seizoen
• Verfrissende spoom van vers fruit en cava

Keuze hoofdgerecht:
• Gebakken zalmfilet met witte wijnsaus en antiboise 
• Vlees van onze slager 
• Tortellini gevuld met spinazie en truffelroomsaus, Parmezaanse kaas en rukola 

Keuze dessert:
• Tiramisu
• Dame Blanche
• Wisselend dessert

Keuze menu
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45,- per persoon

Koude gerechten:
•Plaat carpaccio met truffelmayonaise, pesto, Parmezaanse kaas, pitten, rucola en kap-
pertjes
Plaat vissalade met krab, garnalen, cocktailsaus, kappertjes, komkommer, radijs en veldsla
Plaat bietencarpaccio met wasabi-mayonaise, pecan-noten en feta

Warme gerechten:
•Diamanthaas met rode port jus
•Vispotje met seizoensvis en cognac-witte wijn saus
•Pasta met pestodressing en kip (of vegetarisch)
•Warme garnituren: rozeval aardappelen met thijm en bospeen met honing en feta

Dessert:
Franse ijstaart (omelette Siberiene) met vers fruit

Dinerbuffet

Dynamisch diner vanaf 40 personen
50,- per persoon

Walking diner

Een gezellige avond met lekker eten, maar niet de hele avond op één plek zitten? 
Een walking diner is avondvullend.

Ongeveer elk half uur wordt er een gerecht geserveerd, wat bij elkaar een volledig 
4 gangen maaltijd is. 

Ons walking diner-menu bestaat uit: 
2 koude bereidingen, 1 soepje, 2 warme bereidingen en 1 dessert.

De samenstelling van het menu is afhankelijk van uw wensen en het seizoen. In over-
leg met Mandy, Meyling of Nino stellen wij een menu samen en kunnen we deze 
eventueel voor proeven. Voor het voorproeven rekenen wij wel €50,- per persoon.
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Borrel bij de Bavoort

Borrel bij Bavoort in groot 
gezelschap

In de zomer lekker op één van onze 
terrassen, aan onze chefs table in het 
restaurant, in onze aparte tuinzaal of 

je eigen café.

Wij bieden serveren een ruim aanbod 
aan heerlijke dranken 

en borrelhappen.

Gezien de enorme drukte op onze 
terrassen in de zomer, hebben wij 

besloten om tijdens weekenden in 
de maanden Juli en Augustus géén 
grote gezelschappen aan te nemen 

voor een borrel
(20+ gasten).

Bij mooi weer wijkt het gezelschap uit 
naar één van onze terrassen. Daar-

naast hebben wij verschillende ruimtes 
ter beschikking.

Borrel zijn altijd van 15.00 tot 18.00 
of van 21.00 tot 24.00 uur.
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Consumpties
•Altijd op nacalculatie (werkelijk verbruik)
Aan u de keuze om alles te schenken of het arrangement aan te passen naar een be-
perkter arrangement zoals receptiedrinks: frisdranken, huiswijn, tapbier en koffie/thee.

Tafelgarnituren - prijs per 6 personen
•Brood van de bakker met verschillende dips       €5,5
•Notenmix; luxe gebrande notenmix en gemarindeerde olijven    €5,5
•Groente crudité; Dungesneden groentes met huisgemaakte hummusdip   €6,5
•Borrelplank; Diverse worsten, hammen, kazen, toastjes, olijven en dips   €18,50

Om uit te serveren - prijs per stuk
•Bruschetta met carpaccio, zalm en tomatensalsa     €2,5
•Petit crolines; luxe bladerdeeghapjes met kip, saucijs en kaas    €1,75
•Gemengd bittergarnituur; ook verschillende vegatarische items    €1,25
•Spiesje van kippendij met satesaus       €4,5
•Spiesje van gamba met zoet-zure chilisaus      €4,5
•Spiesje Caprese; mozarella, tomaat en pesto      €2,5
•Puntzak friet met saus         €5,5
•Sandwiches; carpaccio, vis- en vega-variant      €4,5
•Klein seizoens-soepje          €5,5
•Gesorteerd vers gebak         €5,5
•Schotelgeld           €1,5

Gastrobar menu 25,- per persoon

Soepje van de chef
Spiesje van sate

Mini burger Bavoort
Frietje stoofvlees

Glaasje frambozen cheesecake



Pagina 12

Vergaderen bij Bavoort

Vergaderen bij Bavoort

Een plek midden in de natuur, gratis 
parkeren, centraal gelegen en goede 

wifi!

Wij bieden een tweetal ruimtes aan 
waar vergaderen mogelijk is.

Gratis beschikking over onze beamer, 
flipover en wifi. 

In de zomermaanden is vergaderen in 
groot verband (14+) niet mogelijk ge-
zien het aangrenzende, drukke, terras.

Vergaderen is mogelijk vanaf 10 per-
sonen. Van ‘s ochtends 10.00 uur tot 

18.00 uur. 

Het is natuurlijk ook mogelijk om hier 
aansluitend een diner aan toe te 

voegen.
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Zaalhuur
•De bedragen zijn exclusief het bedrag van €200,- zaalhuur. 

Leuk en lekker om toe te voegen
•Borrelplank; Diverse worsten, hammen, kazen, toastjes, olijven en dips   €18,50
•Petit crolines; luxe bladerdeeghapjes met kip, saucijs en kaas    €1,75
•Gemengd bittergarnituur; ook verschillende vegatarische items    €1,25
•Spiesje van kippendij met satesaus       €4,5
•Spiesje van gamba met zoet-zure chilisaus      €4,5
•Spiesje Caprese; mozarella, tomaat en pesto      €2,5
•Petit four (met bedrijfslogo)         €3 (€4,75)

Compleet met lunch 30,- per persoon
Van ‘s ochtends 10.00 uur tot na de lunch of van voor de lunch tot het ein-
de van de middag 18.00 uur. 

•Een luxe lunch (12-uurtje)
•Onbeperkt thee, koffie, water en fris
•WiFi, beamer, flipover en scherm

Elke tafelgenoot kan kiezen uit een variant vlees, vis of vegetarisch. Zo zit er voor 
eenieder genoeg lekkers tussen! Het beleg en de soep is afhankelijk van het seizoen.

1 dagdeel

Compleet met lunch 45,- per persoon

Hele dag
Van ‘s ochtends 10.00 uur tot het einde van de middag 18.00 uur. 

•Een luxe lunch (12-uurtje)
•Onbeperkt thee, koffie, water en fris

•WiFi, beamer, flipover en scherm

Elke tafelgenoot kan kiezen uit een variant vlees, vis of vegetarisch. Zo zit er voor 
eenieder genoeg lekkers tussen! Het beleg en de soep is afhankelijk van het seizoen.
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Veel gestelde vragen

Zakelijke gasten kunnen al vanaf 250,- op factuur afrekenen; mits het bedrijf in is 
geschreven bij de kvk en wij vooraf beschikken over de factuurgegevens.

Particuliere gasten kunnen vanaf 1.500,- op factuur afrekenen, er dient echter een 
aanbetaling van 60% van de offertewaarde vooraf plaats te vinden en 

het overige deel binnen 7 dagen na het arrangement.

Kan het op rekening?

Kunnen we ook trouwen bij Bavoort?

Is de hele ruimte voor ons gereserveerd?

Nee. Er hebben de afgelopen jaren flink wat bruiloften plaats gevonden bij 
Bavoort. Wij merken dat onze passie daar niet ligt. En dus hebben we 

besloten het niet langer te organiseren. 

Afhankelijk van de groepsgrootte is de gehele ruimte voor jullie gezelschap 
gereserveerd. Echter kunnen wij ons achterterras pas in zijn geheel afschermen 

vanaf 40 gasten of meer. Minder gasten betekent dat het achterterras gedeeld 
word.

Kan ik een optie nemen?

Een optie is mogelijk. Na de rondleiding en het doornemen van de mogelijkheden 
ontvangt u een offerte. Vanaf dat moment wordt er een optie van 2 weken vast-
gelegd op de betreffende ruimte. Daarna verwachten wij een definitief antwoord.

Tot hoe laat mogen we doorgaan?

Onze locatie bevind zich in een woonwijk, daar willen wij als restaurant rekening 
mee houden. Daarom hanteren wij een maximale eindtijd van 00.00 uur voor 

grotere gezelschappen.
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Gezien de enorme drukte in de zomermaanden op onze terrassen
is het in de periode Juli & Augustus niet mogelijk om in het weekend gebruik te ma-

ken van ons terras met een groep groter dan 14.

Zomer beschikbaarheid

Voorwaarden

Middag dagdeel:
•12.00 uur tot 16.00 uur.

Avond dagdeel:
•18.00 uur tot max 00.00 uur

Zaalhuur:
•Indien er afgeweken dient te worden van het dagdeel vragen wij hier een 

vergoeding voor van 70,- per uur. 

Wij werken met dagdelen

Groepen tot en met 15
Annuleren is kosteloos tot en met 5 dagen van te voren en blijft kosteloos indien 

het een vast dinermenu betreft of het ‘bavoortje’ overdag.

Groepen vanaf 15
Annuleren tot en met 14 dagen van te voren is kosteloos.

Annuleren tot en met 7 dagen van te voren, rekenen wij een administratie fee van 
295,- incl. btw. 

Annuleren binnen 5 dagen van te voren, rekenen wij 40% van de offertewaarde 
door aan u.

Annuleren

Op zondag middag is het vaak het allerdrukst bij ons, daarom nemen wij op de 
zondag alleen groepen tot 14- of vanaf 30 personen aan. 

Zondag mogelijkheden
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