
 
 

 

(h)eerlijk en gemakkelijk 
Graag bieden we u de mogelijkheid om een (h)eerlijke maaltijd te bestellen voor in uw accommodatie. Deze hoeft 

u dan alleen nog maar op te warmen. Om praktische redenen vragen we u om uw bestelling voor 11.30 uur op de 

betreffende dag in te leveren bij de receptie of te mailen naar info@bossem.nl. Eerder mag natuurlijk altijd.  

 

 

Uw naam:   ……………………………………………………………………………………  

 

Accommodatienaam/nr.: …………………………………………………………………………………… 

 

Betreft datum:   ……………………………………………………………..……………………  ma / di / wo / do / vr / za / zo 

s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is 

 

Onderstaand kunt u het gewenste aantal doorgeven: 

Ontbijtmand (wordt bezorgd)    …. á € 12,50 p.p. | …. á €  6,00 per kind (4 tot 12 jaar) 

          

Broodjesservice (af te halen op de deel)  …. á €  0,80 per witte pistolet | …. á €  1,00 per croissant 

   

Knapzaklunch (af te halen op de deel)   …. á €  12,50 per persoon 

 

 

Lekker makkelijk om zelf op te warmen in uw accommodatie (zetten we voor u klaar) 

Bij voorkeur in 2-persoons porties bestellen 

Oma’s tomatensoep            …. á € 5,50 p.p. 

Goed gevulde tomatensoep met brandrode gehaktballetjes, boerenbrood en boter     

 

Knolselderijsoep (vegan)          …. á € 5,50 p.p. 

Romige knolselderijsoep met knoflookcroutons, boerenbrood en boter       

 

Rundercarpaccio van Bossems Brandrood        …. á € 12,50 p.p. 

Carpaccio met truffelmayonaise, aceto balsamico, pijnboompitjes, grana padano en rucola     

 

Bourgondisch stoofpotje           

Runderstoof van Bossems Brandrood en seizoen groentes, salade en boerenbrood   …. á € 17,00 p.p. 

Linzen en zoete aardappel stoof en seizoengroentes, salade en boerenbrood (vegan)   …. á € 14,00 p.p.

    

Pastaschotel             

Bolognese van Bossems Brandrood, Parmezaanse kaas, groene salade en boerenbrood    …. á € 14,00 p.p. 

Vegetarische Bolognese, Parmezaanse kaas, groene salade en boerenbrood     …. á € 14,00 p.p.

  

Boerenhangop            …. á € 6,50 p.p. 

Glaasje met frisse boerenhangop, vanille crème en roodfruit  

 

2 pannenkoekjes met stroop en suiker              …. á € 4,00 p.p. 



 
 

 

 

bossems tafel (in een box) 
Zin in een avondje culinair genieten? Onze chefkok Leen heeft (h)eerlijke verrassingsmenu’s samengesteld van 

verse ingrediënten uit de streek. Per gang vind je deze voorbereid en gegaard in de box. Met een duidelijk 

instructie, maak je er in een handomdraai een culinair feestje van.* 

 

3-gangen            …. á € 38 p.p.  

4-gangen            …. á € 48 p.p. 

 

Vegetarisch menu is uiteraard ook mogelijk.  

Bijpassende wijn adviseren we u graag in. 

 

Deze box gelieve uiterlijk 1 dag van tevoren reserveren in verband met de voorbereidingen. 

 

* Voor de kamers/suites is Bossems Tafel in afhaalvorm mogelijk. 

 

 

Eventuele (di)eetwensen / allergieën:  

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


