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BUITENLUST KRANT

voor , hoofd en
nagerecht

Z A L E N

BRASSERIE BUITENLUST GAAT OVER OP VASTE PRIJZEN
Vanaf 25 oktober presenteert Buitenlust Voorthuizen de nieuwe menukaart.
Behalve dat we weer verrassende nieuwe (seizoensgebonden) gerechten
op onze nieuwe kaart hebben staan. hebben we deze keer ook een nieuw
concept. Stel zelf uw menu samen tegen een vaste prijs voor een voor-, hoofden nagerecht.

-

R E S T A U R A N T

-

E V E N T S

Bedankt voor
80 jaar vertrouwen

Events

AGENDA
AGENDA

Creatief met frikandel

7 november

Winnaar Facebook actie

19:30

19 november

29 november

Bubbels & Bites proeverij

35 p.p. inclusief bijpassende culinaire hapjes

19:30

30 november

Spare rib avond

Buitenlust Voorthuizen bv • Hoofdstraat 89 • 3781 AC Voorthuizen

27,50 p.p. onbeperkt spare ribs van de Big Green Egg
excl. drankjes

19:00

15 december
19:30

Workshop Sinterkerst chocolade
35 p.p. inclusief hapjes en drankjes

19:30

info@buitenlustvoorthuizen.nl • www.buitenlustvoorthuizen.nl • (0342) - 47 13 63

Beer/Green Egg proeverij

T

35 p.p. inclusief bijpassende culinaire hapjes van
de Big Green Egg
Reserveer persoonlijk of neem contact met ons op!
Meer informatie kunt u vinden op onze website.

PR I JS V R A AG

FAC E BO O K AC T I E

J U B I L EUM K R A N T J U L I 2018

B E D E N K E E N L EU K E WO R KS H O P

Van wie heeft Willem Heetmayer Buitenlust
overgenomen in 1938?

Winnaar: Ruud van Tellingen

Oplossing: Willem Bos
Winnaar: Frits van Welie

Workshop:
Creatief met

rikandel proeverij

VIER DIT JAAR KERST
BIJ BUITENLUST!
De brasserie is op 2e kerstdag (26 december)
geopend vanaf 17:00 uur. Laat u op deze
feestelijke avond in de watten leggen met ons Kerst
verrassingsmenu bereid door onze chef-kok of
maak een keuze uit onze uitgebreide menukaart!

We hebben ook weer een nieuwe prijsvraag!
Wie weet het antwoord op de volgende vraag:
In welk jaar werd de eerste steen van de Buitenlust zalen
gelegd?
Uw reactie mag gestuurd worden naar info@buitenlustvoorthuizen.nl
Onder de inzendingen met het juiste antwoord wordt een cadeaubon van
€ 40 verloot voor The Bar of de Brasserie.

HEEFT U IETS TE VIEREN?

D EC E M B E R M A A N D

EINDEJAARS BORRELS/DINER

TIP

Buitenlust beschikt over verschillende ruimtes, de brasserie, de Gerven zaal, de Kruishaar
zaal en The Bar die uitermate geschikt zijn voor al uw festiviteiten en gelegenheden,
zoals recepties, bruiloften, feesten, jubilea, diners, maar ook voor vergaderingen.

Bij Buitenlust kunt u het invullen zoals u het hebben wilt, bijvoorbeeld
walking dinner, private dining, diner, buffet, luxe aangeklede borrel
met bijpassende hapjes of een workshop met de Big Green Egg
Daarnaast is het ook mogelijk om het jaar af te sluiten op uw eigen
locatie. Wij komen graag naar u toe.

DRIEGANGEN SEIZOENSMENU VOOR

€25

Proef en geniet van ons verrassende seizoensmenu met
dagverse en eerlijke ingrediënten, met passie voor u bereid
•
•
- 250 gram amandelschaafsel
- 3 eieren
- 30 gram eiwit
- 250 gram kristalsuiker
- 80 gram patentbloem
Werkwijze: oven 185 ºC
Baktijd: 12 - 15 minuten

•
•
•

Amandelschaafsel even laten drogen in de oven.
Eieren met het eiwit loskloppen en daarna de rest
van de ingrediënten toevoegen.
Een anti-aanbakmat licht invetten en hierop kleine
porties deeg spuiten.
Met een vochtige hand de koekjes plat duwen.
Wanneer de koekjes uit de oven komen deze over
een rolstok leggen of in een opengesneden
pvc-buis.

VO O RG E R EC HT
Romige aardappel knoflook soep
H O O FD G E R EC HT
Stoofvlees van rund
N AG E R EC HT
Chocolade custard met bosbessen mousse
De gerechten van het menu zijn ook los te bestellen:
voorgerecht 10 | hoofdgerecht 22,5 | dessert 7,5

Suggestie

Voortsche Dwaes

Urmeneta Carmenere Chili

Vijf jaar geleden kwam Hendri Knoppersen
bij Buitenlust werken als souschef. “Een
mooie uitdaging en we zijn nog lang niet
klaar met het ontwikkelen van nieuwe concepten”,
vertelt de ambitieuze Hendri.
De kok werkte bij een hotel. Toen hij hoorde van de vacature bij Buitenlust hoefde hij niet
lang te twijfelen. “Het was een wens van mij om terug te keren naar het echte koksleven.”
Over zijn werkgever en het team is hij erg enthousiast. “Hier kan ik mijn creativiteit kwijt. Ik
word niet tegengehouden, integendeel. We hebben allemaal de spirit. Als we een bepaald
resultaat willen halen, halen we het ook. Links of rechtsom.”
Het laatste jaar is Hendri niet alleen souschef in de Brasserie, voor partijen in de
zaal en tijdens caterings. Hij heeft er samen met Marjolein een mooie uitdaging bij
in The bar. “We organiseren tal van workshops, maar wijn en spijs is de hoofdmoot.
Hier krijgen we heel veel positieve energie van. Mijn droom is dat als men over vijf jaar
waar dan ook in Nederland vraagt ‘Waar moet je zijn voor de combinatie wijn en spijs’,
dat men dan zegt ‘Bij Buitenlust in Voorthuizen’.” Om dit te bewerkstelligen zal Hendri
samen met Marjolein in ieder geval de cursus Gastronomisch sommelier gaan volgen.

CATERIN G O F DIN ER O P LO CATIE
Thuis in uw eigen omgeving, op het werk of op de door u gewenste locatie uw gasten
verrassen met een culinaire verwennerij vanaf onze mobiele keuken met de Big Green
Egg. Wij komen live bij u een aantal gerechten bereiden en serveren deze direct uit.

TH EM A AVO N D

VOOR DE ECHTE
KLUIVERS
Na een succesvolle wild avond
staat de volgende thema avond
alweer op de planning. Op 30
november organiseren wij een
spare rib avond. Voor deze avond
verhuizen we onze brasserie naar
de Gervenzaal. Deze avond kunt u
onbeperkt genieten van de lekkerste
spare ribs van onze Big Green Egg.
Een avond om je vingers bij af te
likken!

Hapjes, diners
en buffetten.

30

Verzorgen van de
drank, waaronder een
biertap.

Wij leveren alles op
de door uw gewenste
locatie.

november

SPARE RIB AVOND
�� MET LIVE MUZIEK VAN: ARNO MIJNTEN

27,50 p.p. excl. drankjes

EEN GESLAAGD JUBILEUM!
Aan alles komt een einde. Zo ook het jubileum jaar van Buitenlust Voorthuizen. We hebben
dit jaar diverse actie opgezet en drie jubileum kranten uitgebracht. Uiteraard zullen wij u
volgend jaar op de hoogte houden van onze activiteiten. Wilt u er zeker van zijn dat u niks
mist? volg ons dan op Facebook en/of Instagram en meld u via onze website aan voor onze
nieuwsbrief. We hopen u snel weer te zien bij Buitenlust Voorthuizen!

ALL-IN PAKKET
Wij kunnen uw complete feest of evenement verzorgen. Wij zorgen voor de drank, het
eten, de bediening en natuurlijk komen ook onze koks mee om er voor te zorgen dat u
een onvergetelijke avond proeft en beleeft!

Aaaanradertje!
Heeft u onze stroganoff runder rump steak al geproefd?
Wanneer u deze overheerlijke en botermalse steak in
onze brasserie besteld, bereiden wij de stroganoff
saus bij u aan tafel. Een zeer smaakvolle beleving,
kortom een echt aanradertje!
(Vanaf 2 personen)
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