
Buffetten, diversen, brunch en BBQ Gastvrijheid, Kwaliteit & ServiceRoutebeschrijving & Contact

Buffetten uit te breiden met
Drumstick  € 2,00
Ardennerham met meloen € 1,75
Maatjes haring  € 2,25
Noorse garnalen  € 2,00
Verse zalm  € 2,50
Beenham met diverse sausjes € 3,00
Verse bouillon € 2,50
Diverse soorten vis € 3,00
Bavaroise / IJs met fruit € 3,50

Diversen
Bittergarnituur p.st.  € 0,50
Prikkers p.st.  € 1,00
Bonbons, p.st. € 0,50
Halve belegde broodjes* p.st. € 1,75
Belegde broodjes* p.st. € 2,25
Limburgse vlaai p.st. € 2,25
Luxe vlaaien, p.st. vanaf € 2,75
Slagroomsoesjes p.p. € 0,75
Petit four p.p. € 1,50
Nootjesgarnituur p.p. € 1,00
Luxe hapjes op stokbrood met
verse vis, diverse kaassoorten,
en heerlijke salades. p.st.  € 1,75

* Broodjes zijn belegd met diverse
soorten vleeswaren en kaas.

Brunch, per persoon € 21,50 
vanaf 20 personen

> Heldere bouillon met verse groenten
   en soepballetjes
> Roerei met spek
> Twee warme gerechten naar keuze
> Witte rijst
> Luxe variatie aan broodsoorten
> Diverse vers gesneden vleeswaren
> Jong belegen kaas
> Zoetwaren
> Rundvleessalade en aardappelsalade
> Rauwkost
> Vers fruit
> Bavaroise, ijs en verse fruitsalade
> Jus d’orange, koffie, thee

> De brunch kan worden uitgebreid   
   met diverse vissoorten, p.p. € 3,00

Luxe Brunch € 27,50
prijs p.p., vanaf 20 personen
> Twee soorten soep
> Roerei met spek
> Varkenshaasje in roomsaus
> Kipragout
> Witte rijst
> Frites
> Diverse luxe broodsoorten
> Zoetwaren
> Diverse luxe kaas en vleeswaren
> Bistrosalade
> Rundvleessalade
> Pastasalade
> Gerookte zalm/forel
> Kaas-paté plateau
> jus d’orange, koffie, thee
> Verrassingsdessert

Barbecue* € 17,50
prijs p.p., vanaf 20 personen
> Speklap
> Kipsaté
> Barbecueworst
> Kipfilet
> Rundvleessalade- aardappelsalade
> Bistrosalade
> Griekse witte koolsalade
> Komkommersalade
> Satésaus
> Zigeunersaus
> Verse fruitsalade
> Stokbrood en kruidenboter

Luxe Barbecue* € 23,50
prijs p.p., vanaf 20 personen
> Gemarineerde zalm
> Kipsaté
> Sparerib
> Kipfilet
> Rundvleessalade- aardappelsalade
> Bistrosalade
> Griekse witte koolsalade
> Tomatensalade met mozzarela
> Fruitsalade
> Twee koude en twee warme sauzen
> Tapenades en kruidenboter
> Assortiment stokbrood

Barbecue arrangement* €38,50
prijs p.p., vanaf 30 personen
> 5 uur vrij drinken (excl. sterke drank)
> Barbecue met 4 stukken vlees

* Barbecue is exclusief bediening.
Wij kunnen tegen een kleine meerprijs
wel voor een kok zorgen.

Hoe komen we bij Boostenhof?

Café Feestzaal Boostenhof ligt dan wel in een landelijke omgeving, maar toch zodanig
dat u er via enkele welbekende autowegen erg snel bent. Boostenhof ligt namenlijk 
nabij het knooppunt A67 en A73. Of je nu vanaf Eindhoven, Maastricht, Nijmegen of 
Duitsland komt, vanaf dit knooppunt is het slechts enkele minuten rijden.

Het exacte adres van Boostenhof

Café Feestzaal Boostenhof
Heymansstraat 125
5927 NP Venlo (Boekend)
t. 077 382 21 08
m. 06 216 182 71
e. info@boostenhof.nl
i. www.boostenhof.nl

Vragen, verzoeken, opmerkingen
Heeft u specifieke wensen over de invulling van uw eigen evenement, zijn er 
vegetarisch gasten of mensen met allergieën bekend, schroom dan niet om even 
contact met ons op te nemen.  

De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH)
zijn de voorwaarden waarop Boostenhof horecadiensten verleent en horecaover-
eenkomsten sluit. De UVH zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en de 
Kamer van Koophandel en Fabrieken te ‘s- Gravenhage.



Over Café Feestzaal Boostenhof koude en warme buffettendrank, diners & koffietafels

Café Feestzaal Boostenhof

De Boostenhof, sinds 1994 geëxploi-
teerd door de familie Dings, heeft zich
middels jarenlange horeca-ervaring
gespecialiseerd in het verzorgen van
bruiloften,(bedrijfs)feesten, thema-
feesten, brunches, barbeques, diners,
vergaderarrangementen, cursussen,
workshops en koffietafels.

Een feestzaal met forse én 
flexibele  capaciteit

De feestzaal is geschikt vanaf 40 
personen tot 250 personen. Door 
middel van schuifwanden kunnen 
we de feestzaal kleiner maken. In de 
feestzaal beschikken we over aircondi-
tioning voor een aangenaam klimaat.

Gezelligheid in ons bruin café

Het café is in 2003 bijna geheel 
gerenoveerd. Het heeft de uitstraling 
van een gezellig bruin café. Vele ver-
enigingen maken gebruik van het café 
en de feestzaal. Voor kleinere groe-
pen is er de mogelijkheid gebruik te 
maken van een aantal arrangementen 
voor vaste, lage, prijzen.

Feesten en partijen
voor particulier en bedrijf

Van vrijdag tot en met zondag en
doordeweeks overdag is de feestzaal
vrij voor het organiseren van feesten
en partijen. Voor kleinere groepen is
het ook mogelijk om in het café even-
tueel te darten of een ander festiviteit
te organiseren. Op de zaterdag en 
zondag kunt u bij ons in het café ook 
besloten feest vieren!

Een riant (overdekt) terras

Op het tijdloze terras (deels overdekt 
en verwarmd) aan de voorzijde van 
Boostenhof, is het mogelijk om een 
feest te vieren. Speciale barbecue 
arrangementen op maat.

Alles is mogelijk
bij Café Feestzaal Boostenhof!

All-in 
Café, vanaf 30 personen 
Zaal, vanaf 40 personen

Consumptieprijzen 
vanaf 40 personen
Deze consumptieprijzen gelden vanaf  
40 personen gedurende minimaal 5 uur

Hertog Jan Pils / Oud bruin  € 2,00
Frisdranken  € 2,00
Chocomel / Fristi  € 2,00
koffie/thee € 2,00
Wijn wit / rood / rosé  € 3,00
Port / Sherry  € 3,00
Jenever / Vieux  € 2,50
Sterke dranken  € 3,50

All-in A, per persoon € 25,00

Gedurende 6 aaneengesloten uren
vrij drinken inclusief bittergarnituur 
en nootjesgarnituur.*

All-in B, per persoon € 35,00

Gedurende 6 aaneengesloten uren
vrij drinken inclusief bittergarnituur 
en nootjesgarnituur.*
Tevens serveren wij buffet nr. 1 of 2.

All-in C, per persoon € 41,50

Gedurende 6 aaneengesloten uren
vrij drinken inclusief bittergarnituur 
en nootjesgarnituur.*
Tevens serveren wij buffet nr. 3.

All-in D, per persoon € 45,00

Gedurende 6 aaneengesloten uren
vrij drinken inclusief bittergarnituur 
en nootjesgarnituur.*
Tevens serveren wij een heerlijk uitge-
breid Tappas buffet.

Over de arrangementen
*Vrij drinken bestaat uit koffie, thee, 
frisdrank, HJ bier, wijn, port, sherry, 
binnenlands gedestilleerd

All-in arrangementen zijn ook
mogelijk in combinatie met andere 
buffetten. Vraag vrijblijvend naar de 
uitgebreide mogelijkheden.

Buffeten vanaf 15 personen

Buffet 1, p.p. € 11,00
> Rundvleessalade
> Komkommersalade
> Ham-asperge
> Gevuld ei
> Vers fruit
> Bistrosalade
> Griekse witte koolsalade
> Assortiment stokbrood met 
   kruidenboter

Buffet 2, p.p.  € 11,00
> Één soort warm gerecht naar keuze
> Witte rijst
> Rundvleessalade
> Bistrosalade
> Vers fruit
> Assortiment stokbrood met
   kruidenboter
> uitgebreid met 2 warme gerechten  
   naar keuze, extra kosten p.p. € 2,00

Buffet 3, p.p.  € 17,50
Buffet 1, uitgebreid met witte rijst, 2
extra salades, 2 soorten warm vlees*

*Varkenspoulet met champignons,
Kipsaté, Goulash, Gehaktballetjes in
tomatensaus, Kip-Curry, Kipragout

Buffet 4 (warm), p.p. € 25,00
> Heldere bouillon met verse groenten 
   en soepballetjes
> Stokbrood met kruidenboter
> Varkenshaas
> Kipfilet
> Champignon roomsaus
> Frites en gebakken krielaardappelen
> Twee soorten verse groenten
> Bistrosalade
> Bavaroise / IJs met fruit

Stamppot buffet, p.p. € 14,00
> Boerenkoolstamppot
> Wortelenstamppot
> Speklappen
> Rookworst
> Gehaktballen
> Vleesjus
> Mosterd

Frites buffet, p.p. € 7,50
> Frites in frietzakjes
> Diverse snacks; Fricandel,
   Kroket, Gehaktbal
> Mayonaise, Curry, Mosterd

Bruiloften bij
Café Feestzaal Boostenhof

Al honderden bruidsparen hebben het
ervaren! Een bruiloft bij Boostenhof is
verzorgd tot in het kleinste detail.

Goed verzorgd bedrijfsfeest

Een zaal met een warme ambiance,
vriendelijke en kundige bediening.
Uw medewerkers zullen deze keuze
waarderen!

Koffietafels, een ideale locatie

Boostenhof ligt nabij begraafplaats en
crematorium ‘Blerickse Bergen’. Auto’s 
hoeven de provinciale weg niet te 
kruisen!

Culinair genieten,
dineren bij Boostenhof

Onze brigade staat klaar om de 
heerlijkste gerechten, buffetten en 
brunches te serveren. Lekker, én een 
genot voor het oog!

Vergaderen, activiteiten
en workshops

Voor bedrijven bieden we maatwerk-
oplossingen, bel ons!

Gemakkelijk bereikbaar,
centraal gelegen

Vanuit alle windrichtingen is Boosten-
hof snel te bereiken, we liggen nabij 
een knooppunt van snelwegen!

Parkeergemak
pal voor de deur

Geen gedoe om de auto kwijt te ra-
ken, direct voor de deur beschikken
we over voldoende parkeerplaatsen.

Diner - Menu 1, p.p. € 28,50

> Heldere bouillon met verse groenten
> Stokbrood met kruidenboter
> Varkenshaas, schnitzel
> Bavaroise, ijs met fruitsalade

Diner - Menu 2, p.p. € 35,00

> Kipcocktail
> Minibroodjes en kruidenboter
> Heldere bouillon met verse groenten
> Varkenshaasje, biefstuk
> Bavaroise, ijs met fruitsalade

Diner - Menu 3, p.p. € 40,00

> Zalm- of garnalencocktail
> Minibroodjes en kruidenboter
> Heldere bouillon met verse groenten
> Kipfilet, biefstuk, varkenshaas
> Bavaroise, ijs met fruitsalade

Over de menu’s

Alle menu’s worden geserveerd met
diverse sausjes, 3 soorten verse 
groenten, frites, gebakken krieltjes 
en bistrosalade. Desgewenst kunnen 
menu’s in overleg worden aangepast.

Luxe koffietafel, p.p. €13,50

> Een variatie van luxe broodsoorten
> Een ruime keuze aan vleeswaren
> Zoet beleg
> Kaas
> (Room)boter
> koffie/thee, chocomel, melk, Fristi

Luxe koffietafel, uitgebreid*

> Krachtige bouillon met verse
   groenten en soepballetjes € 2,75
> Varkenspoulet met champignons
   in een heerlijke roomsaus € 3,00
> Limburgse vlaai € 2,25
> Roerei met spek € 1,50
> Rundvleeskroket € 1,75

* Voor alle prijzen geldt: per persoon

Tappas vanaf 30 personen

Tappas buffet, p.p. € 21,50
> Diverse Olijven
> Meloen met ardennerham
> 3 verschillende tapenades
> Gevuld ei
> Rauwkostschaal met dipsausjes
> Mozarella tomaatspiesjes
> Mini paprika met kruidenkaas
> Gemarineerde garnalen
> Twee pastasalades
> Kipfilet, gevuld met paprika
> Diverse Spaanse en Italiaanse
   vleeswaren
> Gebakken champignons in knoflook
> Tortillarolletjes met zalm en
   kruidenkaas
> Mini Saté met satésaus
> Gehaktballetjes in Toscaanse
   tomatensaus
> Kipkluifjes met diverse sausjes
> Beenham met diverse sausjes
> Assortiment stokbrood met
   kruidenboter

Kaas-paté buffet, p.p. € 10,00
> Diverse binnen- en buitenlandse
   kaassoorten
> Diverse patésoorten
> Salade van Zalm
> Salade van Kip
> Salade van Ei
> Olijven
> 2 Soorten tapenades
> Toastjes
> Assortiment stokbrood met
   kruidenboter

Hapjesparade
(Prijs afhankelijk van aantal en soort)
> Een klein kopje soep ( cappuccino)
> Kipcocktail in een klein glaasje
> Meloenpartjes met ardennerham
> Gemarineerde garnalenspiesjes
> Tortillarolletjes met gerookte zalm
   en kruidenkaas
> Wrap met kip, sla en hawaidressing
> Gevulde tomaat met tonijnsalade
> Garnalen met mosterdbieslook mayo
> Watermeloenspiesje met mozzerella
> Sandwich met gerookte kip
> Kleine pastei
> Saté met satésaus
> Fruitspies
> Kleine puntzak friet
> Mini hamburger
> Maatjesharing op roggebrood
> Loempia
> Tonijn en zalm geserveerd in een
   bootje van komkommer
> Rundercarpaccio
> Bruschetta
> Salade met warme kip, ananas, paprika
> Pasta met boursin, ui, tomaat, rucola


