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De keuken van De Boskamp
Na een plechtigheid is er gelegenheid

Gebak, belegde broodjes, soep,

nabestaanden te condoleren. Vaak

tapas en verschillende drankjes,

is er behoefte om met elkaar na

bij De Boskamp kunnen we u alles

te praten en herinneringen op te

aanbieden.

halen. De Boskamp biedt uitgebreide
cateringmogelijkheden in de

Alle mogelijkheden en tarieven

sfeervolle condoleanceruimte.

vindt u op onze website. Heeft
u specifieke wensen? Maak dan

Uit onze keuken komen

gerust een afspraak met één

vanzelfsprekend prima koffie en thee,

van onze medewerkers.

koek en cake. Maar we schenken ook
een goed glas wijn of bier en serveren

U bepaalt zelf – in overleg –

daar hartige hapjes bij, al naargelang

hoe lang de condoleanceruimte

uw specifieke wensen. Wij denken

tot uw beschikking staat.

graag met u mee over een passend
samenzijn na het afscheid.

Arrangementen
Wij nemen u de zorgen graag uit handen.
Daarom bieden wij verschillende arrangementen;
zoet en hartig (prijzen per persoon).

Luxe plateau met € 12,40
hapjes en drankjes
Twee glazen wijn of
ambachtelijk gebrouwen
biertjes naar keuze. Daarbij een
plank om te delen, vol hartige
lekkernijen zoals kaas uit de
streek, nootjes, fijn gesneden
worstjes, olijven en meer.

Vega

Kaaspuntje, stukje droge worst/
leverworst en bitterbal incl.
nootjes op tafel.

€ 7,10

Mini bapao, mini loempia,
spekkoek, kue lapis Surabaya.

Zoet
€ 3,40

€ 2,65

Drie stukjes bittergarnituur of
bitterballen, incl. nootjes op
tafel.

Berk

€ 6,40

Tortilla, dadel met spek, chorizo
worst, olijven.

Indisch

Kaaspuntje, gefrituurde
loempia, zoete pepers gevuld
met roomkaas.

Meander

Tapas

Bonbon, kleine petitfour,
slagroomsoesje.
Andere wensen? Samen
creëren we graag een
arrangement op maat.
Uiteraard bieden we ook
vegetarische opties en kunnen
we met elk dieet rekening
houden.

€ 2,75
Genoemde prijzen zijn per persoon.

€ 4,25

