
DRIVE-THRU BUITENZORG 

 

 

VOORGERECHTEN 
 

Garnalenbisque met crème fraîche en 
kruidentoast 

 

Tonijnkoekjes met bosui, kastanjes en 
limoenvinaigrette 

 

Kalkoenrollade met little gem, 
ansjovismayo en pestocroutons 

 

Gerookte kalfsrosbief met truffel, 
wortelketchup en -chips 

 

Gazpacho van wortel met dille-olie, 
fromage frais en kruiden (vega) 

 

Tartaar van tomaat met crème van ei, 
bosui en balsamico (vega) 

WIJNEN VOOR THUIS 
fles 0,75 liter - € 12,50 

 

 Heritage du Baron sauvignon/colombard 
 L'Impossible Merlot 
 Calusari Pinot Grigio Rosé 
 Amadeus Schoppen Vestival Moezel | fles 1 liter 

 

BUBBELS 

 Prosecco Follador | piccolo 0,2 liter  € 7,50 
 Prosecco Follador  € 17,50 
 

WIT 

 La Roche Chardonnay  € 15,00 
 Attitude Sauvignon Blanc  € 17,50 
 Friuli-Venezia Giulia Pinot Grigio  € 20,00 
 

 ROOD 

 Casa Valpolicella Classico  € 17,50 
 Luigi Bosca Malbec Old Vines  € 20,00 
 Penfolds Koonuga Shiraz Cabernet  € 35,00 

 
 
 
  

Tevens diverse wijnen(ook alcohol vrij) per glas te 
bestellen, vraag gerust om advies. 

 

 OM TE BEGINNEN 
 
 
 
 
 
 

 

      CADEAUBON 
 
 

Leuk om te geven en om te krijgen 
En de prijs? Dat bepaalt u zelf. 

 

Ook een fijn geschenk als  
kerstpakket! 

 
 

Assortiment brood met 
huisgemaakte boter & dips | € 3,50 

 

Appetizer plank, 

lekkere hapjes om alvast in de stemming te 

komen | € 8,00 
 

SNACKS; om thuis te frituren* 

 

Kaastengels (6 stuks) * € 6,50 

Bietenballen (6 stuks) * € 6,50 

Bitterballen van Dobben (6 stuks) * € 6,50 

Vlammetjes (6 stuks) * € 6,50 

Bittergarnituur warm (8 stuks) * € 6,50 

Plateau charcuterie (per 2 pers.) € 8,00 

Luxe hapjes (10 stuks) € 15,00 

SUPPLEMENTEN | € 2,50 
per supplement 

 

Salade, groenten of 
gebakken aardappeltjes? 

 

 
 

Assortiment brood met 
huisgemaakte boter & dips | € 3,50 

 

Appetizer plank, 

lekkere hapjes om alvast in de stemming te 

komen | € 8,00 
 

SNACKS; om thuis te frituren* 

 

Kaastengels (6 stuks) * € 6,50 

Bietenballen (6 stuks) * € 6,50 

Bitterballen van Dobben (6 stuks) * € 6,50 

Vlammetjes (6 stuks) * € 6,50 

Bittergarnituur warm (8 stuks) * € 6,50 

Plateau charcuterie (per 2 pers.) € 8,00 

Luxe hapjes (10 stuks) € 15,00 



DRIVE-THRU BUITENZORG 

 

 

BIER VOOR THUIS 
per flesje 0,2 liter tot 0,33 liter 

 

 Hertog Jan 0.0 / Radler 0.0 € 2,00 
 Hoegaarden Citrus 2.0 € 3,50 
 Hertog Jan Weizener € 3,50 
 Duvel € 4,50 
 Desperado € 5,00 
 Westmalle Tripel € 5,00 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

BUITENGEWOON 
BUITENZORG 

 

Heeft u in deze tijd toch nog een 
speciale gelegenheid of heeft u 

specifieke wensen? 
Laat het ons weten! 

In overleg kunnen we vast iets 
bijzonders voor u en 

uw gezelschap samenstellen... 

DRIEGANGEN 
KEUZE MENU | € 25,00 

Losse gerechten? 
Voorgerecht € 7,50 | Hoofdgerecht 

€ 15,00| Nagerecht € 7,50 

 

SPECIALITEITEN 

Carpaccio XL met truffelmayo, 
Parmeggiano en rucola | € 7,50 

 

Kaasplank met diverse binnen- en 
buitenlandse kazen | € 10,00 

 

Hertenbiefstuk met groenten uit de 
herfst en rode wijn saus | € 20,00 

   NAGERECHT 
 

Dessert Buitenzorg; 
diverse zoete lekkernijen 

HOOFDGERECHTEN 
 
 

"Catch of the day", duurzame wisselende 
vis van het seizoen 

 

Gegrilde eendenborst met geroosterde 
bloemkool, sinas-ponzu en dukkah 

 

Scharrelhoenfilet met pompoen, 
geroosterde paprika en Thaise saus 

 

Sukade, roseval, rozemarijn en smokey-
barbecuesaus 

 

Steak van knolselderij met notenboter en 
Persillade (vega) 

 

Gepofte zoete aardappel met zure 
room, gewokte groenten 

en krokantje van Pecorino (vega) 

 

BEDRIJFSCATERING OF 
GROTERE GEZELSCHAPPEN 

WIJ LEVEREN MET ALLE PLEZIER 
AAN HUIS 

 


