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WELKOM in de BOVAGkeuken
Eten en drinken; dat moet een traktatie zijn. De BOVAGkeuken herkent dit en biedt catering die net zo veelzijdig is 
als het leven zelf! Net als in het leven spreken wij ook in ons vergadercentrum het BOVAGhuis onze creativiteit en 
ondernemerschap aan om te komen tot de best passende invulling voor bestellers en gebruikers. Uiteraard werken wij 
zoveel mogelijk met verse en duurzame seizoensproducten. De invulling van de gerechten in deze menumap dienen 
daarom als indicatie: de exacte inhoud beweegt met de seizoenen mee.

Deze menumap dient ter inspiratie. Uiteraard geven wij ook graag invulling aan uw speciale wensen: van high-
level lunches met live cooking op kantoor of een culinaire avond tot recepties en de verzorging van grootschalige 
evenementen. In geval van maatwerk brengen wij met ondersteuning van onze ervaren chefs en culinaire coaches altijd 
een gedetailleerde, op maat gemaakte offerte uit. 

Hospitality is voor ons meer dan alleen maar een kop koffie verzorgen: het is het begeleiden, ondersteunen, serieus 
nemen en in de watten leggen van onze gasten. 
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Begint uw vergadering vroeg? Of zijn uw gasten lang onderweg geweest? De BOVAGkeuken geeft met onze 
ontbijtservice een goede start aan uw vergadering!
*Te bestellen tot 10.00 uur

Frans  € 6,10
Warme croissant, jam, boter, ei en een glas vruchtensap*

Lekker Hollands  € 7,50
Handgesneden spelt- en biologisch brood met diverse kaas- en vleeswaren, jam, boter,ei en vruchtensap*

Vitamineboost  € 8,-
Biologische yoghurt met granola, vruchtensap, power smoothie en fruitsalade*

*Tot 20 personen per persoon geserveerd. Vanaf 20 personen in buffetvorm.

ONTBIJT



Frisdrank, vruchtensap of mineraalwater tussendoor? 
Dagelijks verzorgen wij op het door u aangegeven tijdstip uw reservering in de door u aangewezen ruimte.

Extra’s
Earth water still & sparkling (1 liter) € 2,30
Diverse frisdranken per glas € 1,75
Flesje biologisch vruchtensap  € 1,50
Flesje biologisch groentesap € 1,50
Huisgemaakt fruitwater (1 liter) € 1,50
Flesje huisgemaakte smoothie* € 1,80
Handfruit van het seizoen (per stuk) € 0,50

*Vanaf 20 personen serveren wij de smoothie in karaffen.

Verfrissing?



Koek, cake en snoep
Huisgebakken appelcake  € 2,35 
Gezondheidskoek met noten € 1,95
Huisgebakken gevulde koek € 1,85
Appel- of kersenkanjer € 2,10 
Eierkoek € 0,85
Mini muffin € 0,80
Mini chocolade brownie  € 1,20
Assortiment roomboterkoekjes (2 p.p.) € 1,55
Weckpot gevuld met diverse dropsoorten* € 0,75
Weckpot gevuld met diverse minichocolades* € 0,75

*Weckpot per 5 personen, uitgaande van 5 snoepjes per persoon.

Gezonde tussendoortjes
Assortiment minigroenten  € 2,25
Fruitspies (te bestellen tot 100 personen*) € 2,50
Mix van mueslirepen € 1,75
Mix van Hollandse kaassoorten € 4,25
Mix van zacht fruit, minigroenten en luxe noten € 6,75
Luxe notenmix € 3,25
Vers gesneden fruitsalade* € 4,25
Yoghurt met vers fruit en granola* € 4,75
Waldkorn kaastengel XL     € 1,80

*Vanaf 20 personen in buffetvorm geserveerd.

Wat lekkers? 



Wrap gevuld met kip en groenten, overbakken met kaas* € 11,80
Broodje BOVAG rundvleesburger geserveerd op een Italiaanse bol met 
    frisse salade, gebakken uitjes en hamburgersaus.* € 11,30
Huisgemaakte lasagne geserveerd met stokbrood en een frisse rauwkost* € 11,20
Huisgemaakte vegetarische quiche* €   9,85

*Vanaf 20 personen geserveerd in buffetvorm.

Onze toppers uit de 
BOVAGkeuken



Om uw bijeenkomst compleet te maken, kunt u heerlijke luncharrangementen bestellen. 
Wij bieden u diverse mogelijkheden.

Broodnodig € 7,50
Zacht belegde witte en bruine broodjes met biologische ham en kaas,  koffiebroodje met rozijnen, biologische 
(karne)melk en handfruit van het seizoen. (2 belegde broodjes p.p.)
  
Nu we er toch zijn € 13,00  
Luxe belegde harde en zachte mini broodjes met een frisse salade, luxe biologische kaas- en vleeswaren, wrap 
luxe belegd, glaasje met soep uit de BOVAG keuken, fruitsalade van het seizoen, verse jus d’ orange, biologische 
(karne) melk en handfruit van het seizoen. (2 mini broodjes p.p. 1 wrap p.p.)

Last minute lunch (op de dag zelf ) o.b.v beschikbaarheid. € 12,00

Arbeidsvitaminen € 10,50
Harde en zachte broodjes belegd met verschillende biologische kaas- en vleeswaren, koffiebroodje met rozijnen, 
verse jus d’orange, biologische (karne)melk en handfruit van het seizoen. (2 belegde broodjes p.p.)

*Vanaf 20 personen serveren wij de soep in een Le Creuset-pan en de fruitsalade in een mooie schaal.

Om uw lunch mee uit te breiden
Broodje BOVAGkroket €1,85
Glaasje soep €1,75
Kipstukjes in een pittige saus € 2,50
Zalmpakketje met citroen € 4,75
Korstdeegbroodje € 2,75
*Boven de 20 personen serveren wij bovenstaande gerechten in buffetvorm.

LUNCHES



BORREL
arrangement

Dé BOVAG borrel 8,75 p.p.
Gedurende 1 uur kunt u onderstaand arrangement verkrijgen in ons bruin 
café:
 
- Diverse frisdranken
- Gulpener biologisch tapbier
- Huiswijn wit en rood ( in het seizoen ook rosé )
- Water still & sparkling
- Jus de Orange
- Een assortiment nootjes

Er is geen bediening echter wel 1 iemand achter de bar. Boven de 50 gasten 
staan er 2 personen achter de bar.
** Te bestellen vanaf 10 personen. Per extra uur wordt er 2,50 p.p. toeslag in 
rekening gebracht. 

Dé BOVAG borrel a la carte 12,75 p.p.
Gedurende 1 uur bedienen wij u onderstaande borrel: (met bedienen 
bedoelen wij het opnemen, wegbrengen en ophalen van de drankjes )
 
- Diverse frisdranken
- Gulpener biologisch tapbier
- Huiswijn wit en rood ( in het seizoen ook rosé )
- Water still & sparkling
- Jus de Orange
- Een assortiment nootjes
- Dé BOVAG bitterbal

** Te bestellen vanaf 10 personen ophogen met 5 personen gedurende 1 uur 
is er een medewerker aanwezig voor het serveren van de hapjes en drankjes.
 



Een afscheid, jubileum, presentatie of een speciale gelegenheid 
kan een aanleiding voor een borrel zijn. Om u een indruk te geven, 
voorzien wij u graag van een aantal suggesties. 

BORREL
HAPJES

Assortiment krokant € 2,75
Diverse nootjes & chips

Hollands bittergarnituur € 4,-
Beemsterkaas, Reypenaar-puntjes, ossenworst, leverworst, 
   Amsterdamse uitjes en zoute kostdeegkoekjes.

Plank luxe  € 5,-
Diverse fuetworstjes, coppa di parma, gemarineerde olijven, 
Serranoham, Parmigiano, gevulde zoete pepertjes, 
spiesje van mozzarella, tomaat en basilicum.

Gezonde twist € 4,75
Crudités van onder andere komkommer, radijs, cherrytomaat en 
wortel met een huisgemaakte dip op basis van magere yoghurt.

Luxe koude hapjes  € 7,25
Crostini met gerookte wilde zalm en een spinaziemousse, 
crostini met carpaccio, gefrituurde rozemarijn en Parmigiano, 
cocktail van watermeloen, feta en munt.

Luxe warme hapjes  € 8,45
Huisgemaakt minibroodje BOVAGburger, zalm ‘kibbeling style’ 
met een ketjapsesamdip. Fritot van broccoli met een kerriecrème.

Warm bittergarnituur ‘Nét even anders’ € 4,-
Groentebitterbal, broccoli in korstdeeg en een kaaskroketje.

BOVAG Bitterballen (3 p.p.) € 2,40 
BOVAGbitterballen met Zaanse mosterd.

BOVAG gemengd bittergarnituur (3 p.p.) € 3,25  
Kipkrokantje, minibamiballetje, mininasiballetje, minigehaktballetje, 
kaasstengel, groentepuckje geserveerd met chilisaus.



Ook voor diners bieden wij diverse mogelijkheden. Wij zijn graag 
bereid met u hierover van gedachten te wisselen. Aan de hand van uw 
wensen maken wij een offerte op maat. 
Hieronder vindt u vier suggesties.

diner

Buffetarrangementen
Buffet Italiaans 
Bestaande uit 2 soorten pasta, 2 verschillende sausen waarvan 
1 vegetarische saus, zalmfilet op Italiaanse wijze, 2 soorten Italiaanse 
rauwkost, huisgemaakte pesto, ovenverse ciabatta, geraspte kaas.  
€ 21,-

Buffet Lekker thuis 
Bestaande uit de BOVAGgehaktbal, puree van Hollandse aardappelen, 
3 soorten seizoensgroenten, kabeljauw op Hollandse wijze met een 
boterjus, salade van ijsbergsla, tomaat, komkommer en ei. 
€ 21,-

Buffet Here we come 
Bestaande uit de BOVAGburger geserveerd met onze 
BOVAGburgersaus, dikke frieten, wrap gevuld met kip en diverse 
groenten overbakken met kaas, 3 soorten koude sauzen, 3 soorten 
seizoensrauwkost. 
€ 21,-

Buffet Gezonde twist 
Bestaande uit 3 soorten seizoensrauwkost, een oosters pakketje gevuld 
met zeebaars en oosterse groenten, kruidenrijst, kipstukjes met tomaat 
en courgette, broccolitaart, mix van diverse groene groentes, gekookte 
krieltjes met bieslook. 
€ 25,-

Plate service Eten wat de pot schaft
Deze topper is niet meer weg te denken uit de BOVAGkeuken: voor 
maar € 11,75 krijgt u een heerlijke voedzame maaltijd inclusief een 
passende rauwkost en een drankje. Overige drankjes zijn op basis van 
nacalculatie.

Bij alle diners serveren wij water en wijn op tafel of buffet. Deze 
buffetten zijn te bestellen vanaf 20 personen. De avondmaaltijden 
serveren wij niet in de zaal.      


