
FEESTEN & PARTIJEN
Mogelijkheden voor groepen bij ons café-restaurant met terras in het bos.

We denken graag mee!



HERBERG BOSCHOORD IN EEN NOTENDOP

* Rustige & unieke boslocatie * Puur & eerlijke keuken

* Lokale producten & sociaal betrokken * Artistiek & cultureel

Welkom bij Herberg Boschoord, een fijne plek in de bossen van Lage Vuursche. In de bostuin of binnen in

de huiskamer met bibliotheek en houtkachel is het heerlijk vertoeven als je iets te vieren hebt of een

bijeenkomst wilt organiseren. Er is altijd wel wat nieuws te zien in onze herberg, zo kun je elke drie

maanden genieten van een wisselende expositie. Er is gratis wifi en parkeergelegenheid aanwezig.



CAPACITEIT

Boschoord heeft vele verschillende mogelijkheden voor diverse soorten gelegenheden:

✓ Binnen hebben we max. 40 zitplaatsen.

✓ Informeel uit te breiden naar 60 zit- en staanplaatsen.

✓ Een theateropstelling is mogelijk voor max. 50 personen.

✓ Een privédiner kan vanaf 20 personen, aan één lange tafel of verspreid over een aantal kleinere tafels.

✓ Er zijn mogelijkheden voor exclusief vergaderen op onze locatie.

✓ Buiten zijn er drie gedeelten.

✓ Op het reguliere terras hebben we max. 40 zitplaatsen. We kunnen dit uitbreiden tot 60 informeel.

✓ De overkapping leent zich uitermate voor diverse activiteiten. Deze is exclusief te huur voor zakelijke e/o

feestelijke gelegenheden. Een eigen stek in onze groene bostuin! In en rond de overkapping zijn er max. 35

zitplaatsen. Ook dit kunnen we uitbreiden naar 50 informeel met een combinatie van zit- en staanplaatsen.

✓ Het grasveld is daarnaast nog de ideale plek om buiten te trouwen. Boschoord is een officiële

trouwlocatie voor de gemeente De Bilt. We hebben hier tot 50 zitplaatsen.



GEDEELDE LUNCH

Voor gezelschappen tot 30 personen bieden wij de

mogelijkheid voor een gedeelde lunch.

Wij serveren eerst een kop verse dagsoep uit aan tafel.

Aansluitend plaatsen we op tafel:

• Zuurdesembrood, notenbrood, gezouten roomboter

• Divers beleg: romige boerenkaas, rundvlees van het

huis, gerookte zalm, hummus

• Salade gegrilde groenten van het seizoen

• Puntje quiche van het seizoen

Als afsluiter serveren we een fruitcrumble met geslagen

kaneelroom

Kosten: prijs op aanvraag

Liever een 3-gangen-lunchmenu? Vraag naar onze

mogelijkheden. We stemmen het menu graag persoonlijk

met je af.



HIGH TEA

Reserveer een gezellige high tea met vrienden of familie

vanaf 20 personen, bestaande uit huisgemaakte zoete

en hartige lekkernijen:

● Zoet

○ Klassieke scones met huisgemaakte jam

en geslagen room

○ Muffins / carrot cake / friandises

○ Taart van het seizoen

● Gevarieerde boeren sandwiches belegd met:

○ Gerookte zalm en dillesaus

○ Romige boerenkaas en tomaat

○ Langzaam gegaard rundvlees en

mosterdmayonaise

○ Hummus en gegrilde groenten

● Hartige snacks:

○ Quichepuntje van het seizoen

○ Mini tomaten-tarte tatins

○ Mini saucijzen- en pompoenbroodjes

Kosten: prijs op aanvraag



BUFFET

Een buffet-diner is een gezellige en informele optie voor

grotere groepen vanaf 20 personen. Wij serveren eerst een

kop verse dagsoep uit aan tafel. Aansluitend plaatsen we

op een buffet:

● Diverse soorten brood (ook glutenvrij mogelijk) en

gezouten boter

● Hartige taart met spinazie, cherry tomaatjes en

blauwe kaas

● Fritatta met paddenstoelen

● Salade met gegrilde groenten, rucola-pesto en

mozzarella

● Bietensalade met dragondressing en gerookte

makreel

● Vitello tonato

● Uit de oven een warm gerookte zalm met dille en

citroen

● Groentencurry met wilde rijst

Als dessert serveren we een fruitcrumble met vanille-ijs en

geslagen kaneelroom

Kosten: prijs op aanvraag



DINER

Bij Boschoord kun je met een gezelschap (vanaf

16 personen) genieten van 3, 4 of 5 gangen diner.

Een wisselend menu, afhankelijk wat het seizoen

te bieden heeft. Na een eerste voorstel van ons

stemmen we het menu met je af op jouw

specifieke leefstijlwensen.

Kosten: prijs op aanvraaag



BARBECUE

Voor gezelschappen vanaf 20 personen bieden wij de

mogelijkheid voor informele barbecue.

Op het buffet plaatsen we:

● Diverse salades (Gegrilde groenten - Tomaten -

Groen - Fruit - Aardappel, alle met een bijpassende

dressing)

● Quiches (Courgette-dille - Spinazie-tomaat -

Venkel-sinaasappel)

● Boerenbroden met roomboter

● Diverse huisgemaakte sauzen

Vanaf de barbecue komt:

● Staartstuk van het rund

● Lamskoteletten

● Kipspiesjes

● Zalmzijde

● Bloemkoolsteak, gegrilde groenten en

paddenstoelen voor de vegetariërs

En als afsluiter serveren we nog koffie of thee met

huisgemaakte friandises.

Kosten: prijs op aanvraag



PICKNICKEN

Het is mogelijk om een Boschoord picknickmand

te bestellen, gevuld met 2 belegde broodjes p.p.,

tarte tatin of quiche, fruitsalade en taart van het

huis. De invulling is wekelijks wisselend en is

inclusief picknicktips. Ook is de mand aan te

vullen met een fles wijn, sapje of frisdrank.

Kosten: prijs op aanvraag



Neem voor je persoonlijke vraag contact met ons op:

Herberg Boschoord – Zwarteweg 2 – Lage Vuursche

M: 0610915265 – E: info@herbergboschoord.nl – W: www.herbergboschoord.nl

“We hebben het erg relaxed, gezellig en lekker gevonden op jullie mooie plek. Mijn vrienden en familie

waren onder minstens even enthousiast over de locatie als ik!”

Mariëlle

http://www.herbergboschoord.nl

