
buitencentrum Almeerderhout   januari 2019 

 Almeerderhout@staatsbosbeheer.nl 8 

   

 

Restaurant buitengewoon lekker 

Buitengewoon lekker Almeerderhout wordt verzorgd door HSL Almere en is gevestigd in het 

buitencentrum Almeerderhout. Een ideaal vertrekpunt voor een dag natuurbeleving. Na een 

lange wandeling of fietstocht is het heerlijk genieten bij de open haard of op het grote terras. 

(met uitzicht op het Zuiderzee Speelbos en het klimpark).  

Voor familiebijeenkomsten, bedrijfsrecepties, evenementen of vergaderingen bent u van harte 

welkom. Zelfs trouwen behoort tot de mogelijkheden.  

Combineer uw bijeenkomst met één van de vele excursies/activiteiten. 

Bij buitengewoon lekker kunt u terecht voor een heerlijk kopje koffie, lunches, koffietafel, 

high tea, kinder high tea, high wine, baby shower, kinderfeestje, borrel, luxe buffetten, 

barbecue en diverse soorten vergader- en groepsarrangementen. 

Buitengewoon lekker is gevestigd in het buitencentrum Almeerderhout dat onderdeel 

uitmaakt van www.Staatsbosbeheer.nl. Het centrum is goed toegankelijk voor 

rolstoelgebruikers. Er is een invalidentoilet aanwezig. 

Waar mogelijk wordt voor onze maaltijden gebruik gemaakt van streekgebonden producten. 

Onze producten zijn zoveel mogelijk biologisch en waar mogelijk fairtrade. Wij houden graag 

rekening met eventuele dieetwensen of allergieën.  
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Dranken 

 

 

Puro koffie/thee                         € 2,10 

Koffie/thee met biologisch appelgebak                € 5,25  

Koffie/thee met een muffin         € 4,25  

Koffie/thee met een plakje cake        € 3,25  

Bio sappen       € 2,50 

Frisdranken       € 2,60 

Bier van de tap      € 2,60 

Eco wijnen       € 3,60 
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High tea 

 

per persoon € 20,50/ kinderen tot en met 12 jaar €9.95 

 Sandwiches zalm, roomkaas, carpaccio, rauwe ham, pesto 

 Mini wraps gevuld met gerookte kip, kerriemayonaise en bacon 

 Mini petit-four 

 Macarones 

 Amuseglaasjes verse biohoning, bioyoghurt en notencruesli 

 Tomaten-mozzarella spiesje 

 Geitenkaasquiche uit de oven 

 Bonbons 

 Diverse soorten thee 

 Bio cranberry-appelsap 

 Bio appel-perensap 

Glaasje prosecco 
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Vergaderlunches 

 

Lunch A Prijs per persoon € 13,95 

 Biologische pistolet gesorteerd, belegd met: ham, kaas, brie, oude kaas, fricandeau, 

luxe gegarneerd met verse sla, tomaat, komkommer, ei. 

Biologische zachte bol wit en meergranen gesorteerd, belegd met ham, kaas, brie, ei, 

fricandeau, kipfilet 

Melk, karnemelk (biologisch) 

Biologische sap (appel, jus d’orange) 

Vers handfruit (biologisch) 

 

Lunch B Prijs per persoon € 15,95 

 

Biologische pistolet gesorteerd, belegd met: 

ham, kaas, brie, oude kaas, fricandeau, luxe gegarneerd met verse sla, tomaat, 

komkommer, ei 

Biologische foccacia bol gesorteerd, belegd met: 

ham, kaas, brie, oude kaas, fricandeau, luxe gegarneerd met verse sla, tomaat, 

komkommer, ei 

Melk, karnemelk (biologisch) 

Biologische sap (appel, jus d’orange) 

Vers handfruit 

 

Lunch C: in buffetvorm vanaf 10 personen Prijs per persoon € 20,50 

 

Kopje soep met boeren breekbrood 

Diverse soorten biologische broodjes: croissant, foccacia, meergranenbol, pistolet, 

pompoenbroodje 

Monoverpakking biologische boter 

Biologische jam, biologische honing 

Diverse soorten biologische vleeswaren: ham, kaas, oude kaas, kipfilet, fricandeau, 

rosbief 

Biologische kroket met grove mosterd 

Melk, karnemelk (biologisch) 

Biologische sappen (appel, jus d’orange) 

Vers handfruit 

 

De lunches A en B zijn op verzoek ook mee te nemen. 
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Drankenarrangement 

 1 uur onbeperkt drankjes Prijs per persoon € 11,50 

(behalve likeuren en buitenlands gedistilleerd) 

 2 uur onbeperkt drankjes Prijs per persoon € 16,50 

(behalve likeuren en buitenlands gedistilleerd) 

 3 uur onbeperkt drankjes Prijs per persoon € 21,00 

(behalve likeuren en buitenlands gedistilleerd) 

Prijzen zijn gebaseerd op deelname van minimaal 15 personen. Kleinere groep? Vraag 

naar de tarieven. 

 Borrelarrangement 

 1-uursarrangement Prijs per persoon € 13,50  

 Onbeperkt drankjes (behalve likeuren en buitenlands gedistilleerd) 

 Schalen met gemengde noten 

 Koude snack 

 Warme snack 

 2-uursarrangement Prijs per persoon € 18,50 

 Onbeperkt drankjes (behalve likeuren en buitenlands gedistilleerd) 

 Schalen met gemengde noten en zoute koekjes 

 Koude snacks : minisandwich zalm, komkommer met brie, mozzarellaspiesje, 

gevuld eitje, wrap gevuld met kip en pesto 

 Warme snacks: Bitterballen, kaashapje, kiphapje, gehaktballetje met 2 sauzen 

 3-uursarrangement Prijs per persoon € 24,50 

 Onbeperkt drankjes (behalve likeuren en buitenlands gedistilleerd) 

 Schalen met gemengde noten en zoute koekjes 

 Koude snacks : minisandwich zalm, komkommer met brie, mozzarellaspiesje, 

gevuld eitje, wrap gevuld met kip en pesto 

 Warme snacks: bitterballen, kaashapje, kiphapje, gehaktballetje met 2 sauzen 

 

Bovenstaande prijzen gelden bij minimaal 15 personen. Kleinere 

groep? Vraag naar de mogelijkheden. De borrelarrangementen 

zijn volledig aan te passen aan uw wensen. Bij verlenging van 

het dranken- of borrelarrangement is de meerprijs € 3,50 p.p. 

per ½ uur. Hierbij berekenen wij het aantal personen dat bij 

aanvang is opgegeven. 
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Buffetten 

Voor de buffetten wordt een minimum aantal van 20 personen gehanteerd en een tijd van 2½ 

uur. Uiteraard bent u na deze tijd van harte welkom om te blijven maar zijn wij genoodzaakt € 

50,00 per uur extra in rekening te brengen voor de huur van de locatie. Wilt u met minder dan 

20 personen gebruik maken van één van onze buffetten? Vraag ons naar de aangepaste tarieven. 

Barbecue A  Prijs per persoon € 19,50 

 Rundvleeshamburger 

 Barbecueworstje 

 Kipsaté (2 stokjes p.p.) 

 Kipshaslick  

Aangevuld met een koud buffet: 

 Aardappelsalade, gegarneerd met verse bieslook 

 Tomaten-mozzarellasalade  

 Pastasalade champignon met room 

 Huzarensalade, gegarneerd met fijne vleeswaren 

 Boerenbreekbrood, kruidenboter en sauzen 

 Olijven en tapenade 

Inclusief barbecues en gasflessen, servies of disposables, bestek, servetten 

 Barbecue B  Prijs per persoon € 21,50 

 Rundvleeshamburger 

 Kipsaté (2 stokjes p.p.) 

 Kipshaslick  

 Gambaspies 

 Karbonade, gekruid 

 Aangevuld met koud buffet: 

 Frisse tonijnsalade met rucola, kappertjes, uienringen en frisse dressing 

 Fetasalade met gemengde sla, tomaat, komkommer met een frisse dressing en 

croutons 

 Rundvleessalade, gegarneerd met fijne vleeswaren en ei 

 Tomaten-mozzarellasalade met Italiaanse kruiden, olijfolie en basilicum 

 Pastasalade groenten met tomaat en verse paprika 

 Stokbrood, boerenbreekbrood 

 Olijven en tapenade 

 Sauzen 

Inclusief barbeques en gasflessen, servies of disposables, bestek, servetten  
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Stamppotbuffet Prijs per persoon € 15,50 

 Boerenkool 

 Hutspot 

 Zuurkool 

 Verse bal gehakt (rund)  

 Rookworst 

 Jus 

 Aangevuld met piccalilly, augurken, spekjes, Amsterdamse uien en grove mosterd 

Inclusief servies, bestek, servetten 

 Italiaans buffet  Prijs per persoon € 25,50 

 Koud: 

 Rundercarpaccio met pijnboompitjes en Parmezaanse kaas 

 Parmaham met meloen 

 Pastasalade groenten (tomaat) 

 Pastasalade champignon/room  

 Tomaten-mozzarella salade 

 Olijven, tapenade 

 Ciabatta en olijvenbreekbrood 

 Warm: 

 Italiaanse rundergehaktballetjes in een tomaten-basilicumsaus, Italiaanse kruiden, 

knoflook, Parmezaanse kaas en basilicumblaadjes 

 Kip in een champignonsaus 

Inclusief servies, bestek, servetten 

Andere buffetten, Boeren-, Landelijk- of Hapjesbuffet Prijs per persoon €27.50 
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