
Feestmenu Tapas 

Aperitief 

*Tapas aperitief  Special                          €8,95 per persoon 
Een zeer luxe tapas aperitief  met wild, vis en klassiekers. 

*Tapas aperitief Christmas Luxe            €7.95 per persoon 
 Luxe aperitief tapasplank zoals u van ons gewend bent in kerstsfeer. 

Hoofdgerechten 

*Tapasplank Special                                                                €24.95 per persoon 
Een zeer luxe tapasplank inclusief soep, wild, vis & klassiekers. 

*Tapasplank Christmas Luxe                                                              €19.95 per persoon 
 Luxe tapasplank zoals u van ons gewend bent in kerstsfeer. 

 

*Vis tapas aperitief of bijgerecht                    € 7,50 per persoon 
  Te bestellen per schotel van 6 personen. 
 

Dessert 

Dessertplank Christmas Special        € 11.95 per persoon 

Kaasplank                                                                                         € 12.95 per persoon 

 
 

Alle tapasmenu’s worden met de feestdagen  

op mooie wegwerpschotels met deksel gepresenteerd. 

Te bestellen vanaf 4 personen tenzij anders beschreven. 



Gourmet 

 

Tapas gourmet  Bolsterbos                          € 16.95  per persoon 
12 tapas p.p  combinatie van vlees, vis, groenten & aardappel 

Wild gourmet                          € 19.95 per persoon 
Hert, everzwijn, haas, fazant, eend, parelhoen 

Gourmet klassiek                          € 10,50 per persoon 
Buikspekspiesje, Ierse steak, cordon blue, kip cajun, hamburger, kalfsspies, pita, varkenshaas. 

Vlees/vis gourmet/ teppanyaki              € 16.95 per persoon 
Scampi’s, zalm, vis pita, varkenshaas, Ierse steak, hamburger, souvlaki, kip 

Kidsgourmet           € 5.50 per persoon 
Burger, worstje, brochette, kip, bakpatatjes 

Bakgroenten           € 2.50 per persoon 
Paprika’s, ajuin, champignons 

Salade assortiment          € 7.95 per persoon 
Pastasalade, aardappelsalade, komkommer, sla, wortelsalade, gekookte eieren. 



BBQ 

 

BBQ mixed grill                € 19.95 per persoon  

5 soorten vlees, 2 soorten vis, 6 salades, 4 sauzen, brood & boter 

 

BBQ Populair                                € 16.95 per persoon 

4 soorten vlees, 6 salades, 4 sauzen, brood & boter 

 

BBQ kids                  € 9.95 per persoon 

Kip, mini hamburger, mini BBQ worst, salades, sauzen, brood & boter 

 

 



Soepen 

Kreeftensoep                                                                             € 6.95 p/l 

Tomatensoep                                                                             € 4.50 p/l 

Bospadddenstoelensoep                                                                          € 4.50 p/l 

**Prijzen zijn per liter dit is voor ongeveer 3 à 4 personen** 
 

Warme sauzen:  

Champignonsaus                                                       € 1.35 per 100 gram 

Sinaasappelsaus                                                             € 1.40 per 100 gram 

Fine Champagne saus                                         € 1.35 per 100 gram 

Grand veneursaus                                                                            € 1.40 per 100 gram 

**Er wordt 100 gram saus per persoon gerekend** 

 

Assortiment warme hapjes                   € 7.95 per persoon 

Assortiment  warme hapjes luxe                               € 10.95 per persoon 

 

** Geschikt als bijgerecht voor bij de tapas** 

**Wordt afgeleverd in schaaltjes voor in de oven** 



Gevulde kalkoenen  
Heerlijke gevulde kalkoenen die u zelf alleen nog in de oven moet steken  bij u thuis.  

Wij rekenen  +/- 400 gram per persoon. Bijpassende sauzen vindt u ook in deze folder. 

 

Kalkoen champignon/truffel                                   € 16.95 p/kg 

Kalkoen truffel of champignons                                               € 16.95 p/kg 

Kalkoen mandarijn                                                                  € 16.95 p/kg 

Kalkoen appel/rozijnen                                                             € 16.95 p/kg 

Kalkoen rozijnen                                                                       € 16.95 p/kg 

Kalkoen krieken                                                                         € 16.95 p/kg 
 

**Onze gevulde kalkoenen zijn ontbeend.** 

**** 

**Voor kleine gezelschappen ook gevulde kippen mogelijk** 

€ 13.95 p/kg 

 

 



Bestellen 
 

Wij vragen u vriendelijk tijdig uw bestelling door te geven  

voor de feestdagen. 

Bestellen kunnen geplaatst worden t/m 19 December maar vol = vol . 

Alle bestellingen worden vooraf betaald.  

Lever & afhaaltijden feestdagen 
 

24 December            9.00 - 17.00 uur 

Wij bezorgen deze dag beperkt maar vol = vol , afhalen is de gehele dag mogelijk.  

25 December             8.30 - 11.00 uur 

Alleen afhalen mogelijk. 

26 December     8.30 - 11.00 uur 

Alleen afhalen mogelijk 

**27 - 30 December zijn wij gesloten ** 

31 December              9.00 - 17.00 uur 

Wij bezorgen deze dag beperkt maar vol = vol , afhalen is de gehele dag mogelijk.  

1 Januari        10.00 - 12.00 uur 

 

Bestellen kan via onze webshop in de categorie “kerst” 
www.cateringservice-bolsterbos.be/winkel/  

 

Voor vragen zijn wij bereikbaar:  

Telefonisch: 0032/(0)475-602469 (geen bestellingen) 

Per email: bolsterbos@gmail.com 


