
PARTYCATERING
met Kwaliteit & Service voorop!

vanaf 01-12-2022



Geachte heer/mevrouw,      
       
Middels deze brochure informeren wij u over de manier waarop wij feesten en catering kunnen 
verzorgen en geven we enkele tips voor “bijzondere feesten”.  
  
Want als het over méér dan eten en drinken gaat, dan gaat het over ons beroep en willen wij u 
daarin graag adviseren. Wij lopen alle aspecten van een party met U door. Ook het kostenplaatje 
vermelden wij vooraf. Per slot van rekening: Uw gasten willen graag een geslaagd en u een betaal-
baar feest. Wij hebben de kennis en techniek in huis om aan beide wensen te voldoen.   
 
Natuurlijk is het ook mogelijk om partijen in ons pand in Oss te organiseren. De ruimte is zeer 
geschikt voor groepen tot 150 personen, er is volop parkeergelegenheid en door de ligging, 
op de grens van Oss en Berghem aan de N329, makkelijk bereikbaar.   
       
Bent u geïnteresseerd in een van de arrangementen maak dan vrijblijvend een afspraak met ons 
zodat we uw ideeën aan onze mogelijkheden kunnen toetsen. 

Wij hanteren de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH), welke u kunt downloaden of inzien op 
onze website www.bmpelzenburg.nl
     
Hoogachtend,   
       
BMP Elzenburg      
Karin en René van Schaijk

BEDANKT VOOR UW INTERESSE

DECEMBER 2022



BMP Elzenburg heeft ruim 30 jaar 
ervaring in de complete verzorging van 
feesten en partijen voor zowel de 
zakelijke als particuliere klanten.

Uiteraard staan uw wensen altijd voorop, 
en samen zorgen wij dan ook voor een 
perfect georganiseerd feest.

We beginnen uiteraard met een naar uw 
wensen opgestelde inventarisatie en 
begroting, waarna wij de voor u perfecte 
invulling zullen samenstellen. 

Van trouwerij of receptie, van walking 
diner tot een gezellig familie-etentje.
Wij zorgen niet alleen voor een passende 
invulling en ambiance, maar zetten ook 
ons ervaren bedienend personeel in.

Samen met de culinaire kwaliteiten van 
ons keukenpersoneel zorgen wij er voor 
dat het u en uw gasten aan niets kan 
ontbreken..  

MET ONZE ERVARING EN UW WENSEN
ZORGEN WIJ VOOR EEN GESLAAGD FEEST

VAN BITTERGARNITUUR TOT LUXE HAPJES,  
OF VAN CHAMPAGNE TOT DESSERTBUFFET.

Onze koks staan garant voor de hoge 
voedselkwaliteit welke wij aan onze gas-
ten willen serveren. Uw wensen samen 
met onze ervaring en zorg komen dan 
ook in uiting in al onze hapjes.

Of het nu om een bittergarnituur gaat of 
een luxe toast met caviaar, kwaliteit en 
presentatie staat bij BMP Elzenburg altijd 
hoog in het vaandel.

De jarenlange ervaring in de verzorging 
van een zeer uitgebreide variteit hap-
jes en buffetten maken ons een ideale 
partner voor al uw wensen op het gebied 
van partycatering. 

Voor elke gelegenheid denken wij uiter-
aard graag met u mee over aankleding, 
of de de manier van presenteren van 
hapjes en/of drankjes. 

Wilt u graag een taartenbuffet, dessert-
buffet, of liever een luxe champagne, 
gepresenteerd op een unieke manier ?

Niets is ons te gek, informeer vrijblijvend 
naar de onbegrensde mogelijkheden van 
onze partycatering.    



SALADE-SCHOTELS 

HUZARENSALADE VLEES

· Vleessalade gegarneerd met :
· Verse sla
· Diverse soorten rauwkost
· Asperges
· Tomaten
· Gevulde eieren
· Diverse soorten tafelzuur
· Fricandeau
· Cervelaatworst
· Hamrolletjes
· Paté
· Afgewerkt met vruchten 
  en peterselie.

Vanaf 4 personen 
12,50 p.p.

HUZARENSALADE VIS

· Vissalade gegarneerd met :
· Verse sla
· Diverse soorten rauwkost
· Asperges
· Tomaten
· Gevulde eieren
· Diverse soorten tafelzuur
· Garnalen
· Zalm
· Makreel
· Tonijn
· Afgewerkt met vruchten 
  en peterselie.

Vanaf 4 personen 
13,50 p.p.

ZALMSALADE

salade met zalmmouse 
gegarneerd met :
· Verse sla
· Diverse soorten rauwkost
· Asperges
· Tomaten
· Gevulde eieren
· Diverse soorten tafelzuur
· Garnalen
· Zalm
· Makreel
· Krabsticks
· Afgewerkt met vruchten 
  en peterselie.

Vanaf 4 personen 
14,50 p.p.

STOKBROOD KRUIDENBOTER

stokbrood met 
kruidenboter + 2 sausjes 
Vanaf 10 personen 3,95 p.p.

EXTRA TE BESTELLEN

· Luxe minibroodjes 0,95 p.st.
· Stokbrood (wit/bruin) 3,50 p.st.
· Kruidenboter (100gr.) 3,50 
   

De buffetten op deze pagina dienen te worden afgehaald.

RUSSISCH EI

Vleessalade gegarneerd met :
· Diverse soorten sla
· Diverse soorten rauwkost
· Asperges
· Tomaten
· Gevulde eieren
· Diverse soorten tafelzuur
· Garnalen
· Zalm
· Haring
· Mosselen
· Makreel filets
· Fricandeau
· Hamrolletjes
· Rauwe ham
· Cervelaatworst 
· Sausjes
· Stokbrood
· Afgewerkt met vruchten 
   en peterselie.

Vanaf 20 personen 
15,50 p.p.

HORS D’OEUVRE

Vleessalade gegarneerd met :
· Diverse soorten sla
· Ham / Rauwe ham
· Cervelaatworst
· Rosbief
· Gebraden vleessoorten
· Paté
· Rauwkost
· Tomaten
· Gevulde eieren
· Asperges
· Diverse soorten tafelzuur
· Garnalen
· Haring
· Makreel filets
· Crabsticks
· Zalm
· Mosselen
· Heilbotfilets
· Paling
· Sausjes
· Stokbrood
· Afgewerkt met vruchten 
   en peterselie.

Vanaf 20 personen 
17,50 p.p.





BITTERGARNITUUR WARM / KOUD 
KOUD

· Kaasjes afgewerkt met fruit  € 0,85 
· Luxe kaasjes (kaas, franse kaas, spuitkaas) € 1,50 
· Soesjes gevuld met zalmmousse € 1,50 
· Soesjes gevuld met kruidenkaas € 1,50 
· Toastjes:    € 1,75
   Haring, Zalmmousse,   
   Garnaal-tomaat, Paté,   
   Ham-mousse, tartaar,       
   Paling, Forel, Zalm, Krab   
· Canapé stokbrood    € 2,25
   Haring, Zalmmousse,   
   Ham-mousse, tartaar,   
   Paling, Forel, Zalm, Krab  
· Gerookte drumsticks   € 1,75 
· Gevulde tomaat, gegarneerd met fruit € 1,50 
· Gevulde eieren gegarneerd met € 1,50 
   fruit en peterselie  
· Kleine slaatjes vanaf :   € 2,25 
· Amuse    € 2,75 

Minimum afname 100 stuks      
 

WARM BITTERGARNITUUR

· Frikandelletjes    € 0,85 
· Bourgondische bitterballen XL € 0,85 
· Nasi hapjes    € 0,85 
· Bami hapjes    € 0,85 
· Kipkrokantjes    € 0,85 
· Spaanse balletjes   € 0,85 
· Vlammetjes    € 0,85 
· Mini Saté soufflés   € 0,85 
· Mini Soufflés    € 0,85 
· T.V.-sticks    € 1,10 
· Drumsticks    € 1,75 
· Hot sticks    € 1,10 
· Kipstrips    € 1,10 
· Stokjes sate    € 2,50
· Gesorteerde hapjes XL   € 0,85
 
Hapjes worden geserveerd op 
schaal met 3 sausjes.
 
Minimum afname 50 stuks 

WARM BUFFET

· Pittige gehaktballetjes in satésaus  € 10,95    
· Saté      € 10,95    
· Gekookte mosselen in mosterdsaus  € 10,95    
· Blokjes varkensvlees in zoete kerrie saus € 10,95
    
· Fricandeau in uiensaus   € 10,95    
· Kipfilet in kerriesaus en vruchten  € 10,95    
· Kip in tjaptjoy saus    € 10,95    
· Vlees in babi pangangsaus   € 10,95    
· Rundertong in madeira saus   €10,95    
· Gesneden varkenshaas in saus naar keuze € 10,95    

· Kipfilet in Mexicaanse saus   € 10,95    
· Kipfilet in tropische vruchtensaus  € 10,95    
· Gekookte kalkoenfilet in tuinkruiden saus € 10,95     
· Bourgondische rib gebraisseerd met 
   whisky, bruine suiker en bourg.kruiden € 10,95 
· Ossehaaspuntjes in stroganoffsaus  € 12,25    

· Kipfilet gerookt, in pikante vruchtensaus 
   met preiselberen    € 11,95    
· Plakken beenham in stroganoffsaus  € 11,95

bovenstaande buffetten zijn te bestellen vanaf
20 personen en vanaf 15 personen per gerecht.

UITBREIDING
op genoemde warme buffetten:    
 
· Garnituur buffet:   € 9,95    
   Huzarensalade
   3 soorten rauwkost
   fruit salade
   luxe minibroodjes 
   kruidenboter 
  
· Aardappelpuree   € 3,95 
· Gebakken aardappeltjes  € 3,95    
· Groenten per soort   € 3,95    
· Sla of rauwkost, p.bakje  € 3,95   
     

Exclusief schoonmaakkosten als u er voor kiest om de goederen 
niet schoon te retourneren.

WARM BUFFET

· Canadese ham met been,   € 11,95
  gebraisseerd met whisky,    
  bruine suiker, kruidnagelen
  jeneverbessen en div. kruiden 
· Canadese ham (als hierboven)  € 21,95
  met saladebuffet   

WARME BUFFET GERECHTEN



WARME BUFFETTEN
WARM BUFFET Nr.1

· Saté met satésaus
· Gegratineerde aardappelen
· Varkenshaas in roomsaus 
· Rijst  
· Fricandeau in pikante uiensaus
· Stokbrood  
· Kipfilet in vruchtensaus 
· Minibroodjes  
· Huzarensalade  
· Kruidenboter

Vanaf 10 personen € 24,95 p.p.
Vanaf 20 personen € 22,95 p.p.
Vanaf 50 personen € 19,95 p.p.  
 

WARM BUFFET Nr.2

· Drumsticks   
· Gegratineerde aardappelen
· Saté met satésaus  
· Rijst  
· Varkenshaas in roomsaus
· Huzarensalade  
· Ribjes   
· Minibroodjes  
· Fricandeau in pikante uiensaus
· Kruidenboter 

Vanaf 10 personen € 27,95 p.p.
Vanaf 20 personen € 24,95 p.p.
Vanaf 50 personen € 21,95 p.p.  
 

WARM BUFFET Nr.3

· Gemarineerde kippenbil
· Parijse aardappeltjes
· Canadese ham   
· Whiskysaus  
· Saté met satésaus   
· Cumberlandsaus  
· Hete ribjes   
· Knoflooksaus  
· Huzarensalade   
· Kartoffelsalade   
· Mexicaanse salade  
· Stokbrood
· Mini luxe broodjes 
· Kruidenboter  

Vanaf 10 personen € 28,95 p.p.
Vanaf 20 personen € 25,95 p.p.
Vanaf 50 personen € 22,95 p.p.

WARM BUFFET Nr.4

· Saté met satésaus   · Gebakken aardappelen 
· Ossehaaspuntjes in stroganoffsaus  · Gegratineerde aardappelen 
· Varkenshaas in roomsaus  · Huzarensalade en rauwkost 
· Kipfilet in tropische vruchtensaus · Stokbrood, bruin en wit 
· 2 soorten groenten   · Kruidenboter  

Vanaf 10 personen € 29,95 p.p.
Vanaf 20 personen € 27,95 p.p.
Vanaf 50 personen € 23,95 p.p.   

SPIESJES BUFFET
· Saté Spies   
· Gyros Spies
· Cajun Spies
· Souflaki Spies  
· Vlees Spies   
· Rauwkost  
· Rijst  
· Parijse aardappeltjes  · 
Stokbrood en kruidenboter
· Satesaus
· Papriksasaus
· Pepersaus

Vanaf 10 personen € 29,95 p.p.
Vanaf 20 personen € 27,95 p.p. 
Vanaf 50 personen € 23,95 p.p.

REEPJES BUFFET
· Kuikenreepjes met cajun 
· Biefstukreepjes provincaals
 · Gyrosreepjes 
· Shoarmareepjes
· Huzarensalade
· Kartoffelsalade
· Minibroodjes 
· Stokbrood en kruidenboter 
· Knoflooksaus  
· Whiskysaus   
· Rauwkost   
· Paprikasaus   

Vanaf 10 personen € 29,95 p.p.
Vanaf 20 personen € 27,95 p.p.
Vanaf 50 personen € 23,95 p.p.

KLUIF BUFFET
· Spareribs   
· Speenkarbonaadjes
· Borrelpootjes  
· Drumsticks 
· Huzarensalade  
· Kartoffelsalade
· Mexicaanse salade  
· Rauwkost   
· Stokbrood en kruidenboter 
· Knoflooksaus   · 
Whiskysaus   
· Honing-tijmsaus 
   
Vanaf 10 personen € 29,95 p.p.
Vanaf 20 personen € 27,95 p.p.
Vanaf 50 personen € 23,95 p.p.

UITBREIDING
· Gegratineerde aardappeltjes €   3,85 · Aardappelpuree €   3,85
· Gebakken aardappelen €   3,85 · Groenten (per soort)  €   3,85 
· Sla of rauwkost (250gram) €   3,85 
  

WARM BUFFET SPIES/REEP/KLUIF



COMBINATIE WARM/KOUD BUFFET

Exclusief schoonmaakkosten als u er voor kiest om de goederen niet 
schoon te retourneren.

COMBINATIE BUFFET Nr.1

· Vleessalade    
· Tonijn   
· Diverse soorten sla   
· Hamrolletjes   
· Diverse soorten rauwkost  
· Cervelaatworst   
· Asperges    
· Garnalen
· Zalm 
· Haring
· Mosselen
· Makreel filets
· Crabflakes
· Coburgerham   
· Verschillende soorten tafelzuur 
· Fricandeau   
· Gevulde eieren   
· Paté   
· Tomaten    
· Varkenshaas champignonsaus 
· Saté met satésaus   
· Fricandeau in pikante uiensaus 
· Stokbrood en luxe mini-broodjes 
· Aardappel gratin   
· Rijst   
· Cocktailsaus en ravigottesaus
· Afgewerkt met vers fruit 
   en tuinkruiden 
   
Vanaf 10 personen € 31,95 p.p.  
Vanaf 20 personen € 29,95 p.p. 
Vanaf 50 personen € 26,95 p.p. 
Vanaf 75 personen € 22,95 p.p. 

COMBINATIE BUFFET Nr.2

Zoals buffet 1

uitgebreid met
· Forel filet   
· Heilbotfilet   
· Paling
· Gebraden kipfilet 
   in vruchtensaus

Vanaf 10 personen € 32,95 p.p. 
Vanaf 20 personen € 30,95 p.p.
Vanaf 50 personen € 27,95 p.p. 
Vanaf 75 personen € 23,95 p.p.

COMBINATIE BUFFET Nr.3

Zoals buffet 1

uitgebreid met 
· Canadese ham
· Gegratineerde aadappelen
· Warme saus naar keuze

Vanaf 10 personen € 34,95 p.p.
Vanaf 20 personen € 31,95 p.p.
Vanaf 50 personen € 28,95 p.p. 
Vanaf 75 personen € 25,95 p.p.

COMBINATIE BUFFET Nr.4

Zoals buffet 1

uitgebreid met  
· Gesneden ossehaaspuntjes 
   in stroganoffsaus
· Gegratineerde aadappelen
· Parijse aardappeltjes
· 2 soorten groenten

Vanaf 10 personen € 35,95 p.p. 
Vanaf 20 personen € 33,95 p.p. 
Vanaf 50 personen € 30,95 p.p. 
Vanaf 75 personen € 27,95 p.p. 



STAMPPOT BUFFET ‘ROYAL’

Dit oerhollands buffet bestaat uit 
4 soorten stamppot in buffetvorm
met 4 soorten vlees

• Stamppot boerenkool

• Stamppot Peen en Uien

• Stamppot Zuurkool

• Stamppot Andijvie 

• Gehaktballen met jus

• Rookworsten

• Speklapjes

• Ribkes

 

   

Vanaf 10 personen € 23,95 p.p.  

Vanaf 20 personen € 21,95 p.p. 

Vanaf 50 personen € 18,95 p.p. 

STAMPPOT BUFFET ‘DELUXE’

Dit oerhollands buffet bestaat uit
4 soorten luxe stamppot in buffet
aangevuld met 4 soorten vlees

• Stamppot boerenkool  

  met spekjes en oud geraspte kaas

• Stamppot Peen en Uien  

  en klapstuk

• Stamppot Zuurkool  

  met appels en rozijnen

• Stamppot Andijvie met spekjes 

 

• Gelderse rookworsten

• Boeren gehaktballen met jus

• Stoofpot van rundvlees haché  

  of wild goulash (alleen in seizoen) 

• Speklapjes

• Gemarineerde Ribkes

Vanaf 10 personen € 28,95 p.p. 

Vanaf 20 personen € 26,95 p.p.

Vanaf 50 personen € 22,95 p.p. 

STAMPPOT BUFFETTEN



BARBECUE 1  
 
een mix van:   
· Hamburgers   
· Kippendij-filet tuinkruiden
· Stokjes Saté   
· Barbecueworstjes  
· Gemarineerde speklapjes 
· Karbonades zonder been  
    

Geserveerd met:   
huzarensalade, diverse tafelzuren
kartoffelsalade met watermeloen
3 soorten rauwkostsalade,
2 soorten pastasalade, 
vers fruit-salade
knoflooksaus, whiskysaus, 
zigeunersaus, satésaus
stokbrood.

vanaf 20 personen 
€ 20,95 p.p.

BARBECUE 2  
 
een mix van:   
· Hamburgers 
· Kipfilet tuinkruiden 
· Stokjes Saté    
· Barbecueworstjes  
· Gemarineerde speklapjes
· Karbonades zonder been 
· Sjaslieks    
· Spare-ribs
    

Geserveerd met:   
huzarensalade, diverse tafelzuren
kartoffelsalade met watermeloen
3 soorten rauwkostsalade,
2 soorten pastasalade, 
vers fruit-salade
knoflooksaus, whiskysaus
zigeunersaus, satésaus
stokbrood.

vanaf 20 personen 
€ 23,95 p.p.

BARBECUE 3  

een mix van:   
· Hamburgers   
· Satéspies    
· Gyrosspiezen   
· Kip-Cajunspies   
· Vleesspiezen met spek, 
   ui en paprika 
· Spare-ribs    
· Kipfilets gemarineerd 
· Gemarineerde speklapjes 

Geserveerd met:   
huzarensalade, diverse tafelzuren
kartoffelsalade met watermeloen, 
gegratineerde aardappelen, 
Italiaanse salade, vers fruit-salade
knoflooksaus, whiskysaus
zigeunersaus, satésaus
remouladesaus
stokbrood, luxe mini-broodjes

vanaf 20 personen 
€ 25,95 p.p.

BARBEQUE BUFFETTEN

BARBECUE 4
 
een mix van:   
· Gekruide zalmfilets   
· Kipfilets gemarineerd 
   met tuinkruiden  
· Visspiezen met gemarineerde 
   aziatische vis 
· Biefstukken peper & zout 
· Visspiezen met ui en paprika 
· Vleesspiezen met spek, ui 
   en paprika 
· Kalfslendes in een zachte 
  mosterdmarinade    
   
Geserveerd met:  
huzarensalade,Italiaanse salade, 
tortellini, kartoffelsalade met 
watermeloen, Mediterrane salade, 
Mexicaanse salade, Griekse salade
vers fruit-salade
knoflooksaus, whiskysaus
zigeunersaus, stroganoffsaus, 
gegratineerde aardappeltjes, 
wit en bruin stokbrood
luxe mini-broodjes en kruidenboter.

vanaf 20 personen 
€ 31,95 p.p

BARBECUE 5

een mix van:   
· Lamskoteletten   
· Karbonades gemarineerd 
   met tuinkruiden  
· Kipfilets in div. marinade 
· Biefstukken van de haas  
· Spare-ribs
· Vleesspiezen met spek, ui 
   en paprika 
· Kalfslendes in een zachte 
   mosterdmarinade   
   

Geserveerd met:    
huzarensalade,Italiaanse salade, 
tortellini, kartoffelsalade met 
watermeloen, Mediterrane salade, 
Mexicaanse salade, Griekse salade
vers fruit-salade
knoflooksaus, whiskysaus,
zigeunersaus, stroganoffsaus
gegratineerde aardappeltjes
wit en bruin stokbrood 
luxe mini-broodjes en kruidenboter.

vanaf 20 personen 
€ 34,95 p.p

KINDERBARBECUE

een mix van:   
· Stokjes Saté   
· Fricandellenspiezen   
· Gehaktballetjes met ananas  
· Berenpootjes   
· Drumsticks   
· Kipknotsen    
 
Geserveerd met:    
huzarensalade, aardappelsalade
fruit-salade, appelmoes, satésaus, 
vers fruitsalade
stokbrood en kruidenboter.

vanaf 10 personen 
€ 13,95 p.p

Bij barbeque 1 t/m 5 wordt per persoon 4 stuks vlees berekend. 
Vanaf 25 pers. incl. professionele bbq-set,  (exclusief gaskosten).
U kunt bij ons ook een kok inhuren die het braden verzorgd.



UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN / DESSERTS
Bavaroïs naar keuze met slagroom      €   6,50   p.p.
Coupe IJs met vruchten en slagroom                                              €   6,50   p.p.
Dame Blanche met warme chocoladesaus                €   6,50   p.p. 
Room ijs met warme kersen                                        €   7,50   p.p. 
Sorbet met vruchten en slagroom                             €   8,95   p.p.
Aardbeien met en slagroom                                        €   8,95   p.p.

Dessertbuffet standaard        €   12,00   p.p.
Dessertbuffet luxe        €   15,00   p.p.

Caribbean buffet:        €   14,75 p.p
IJs creatie bosvrucht Bavarois petit fours Nougat stuk Caribbean
Omelette Siberiënne Mango-cocos bavarois Framboos monodessert
Cassis bombe Desserttaart aardbei Piña colada ijs longeurs
Passôa bavaroistaart Bosvruchten longeurs

Italiaans buffet:         €   14,75 p.p
IJs creatie noisette Italiaanse schuimtaart Profiterole taart
Petit fours bavarois Verse tiramisu longeurs Mango bombe
Monodessert tiramisu Picasso nougatstuk Amaretto bavarois
Cassata Honing-marsepein monodessert

Oosters buffet:         €   14,75 p.p
IJscreatie sinasappel Piña colada ijstaartje Mango-cocos bavarois
Rijst bavarois monodessert Bloedsinaasappel marsepein Spekkoek
Sushi petit fours IJsloempia’s Rijstbavarois
Dim sum petit fours Frambozenparfait taart



ONTBIJT/LUNCH / CHAMPAGNE

VRUCHTENSAP 
ONTBIJT/LUNCH  
 

· Vruchtensap 
· Jus d’orange 
· Koffie 
· Thee 
· Wit brood 
· Bruin brood 
· Krentenbrood 
· Gekookt ei  
· Croissant 
· Pistolet  
· Maanzaadbol  
· Sesambol 
· Volkoren puntje 
· Krentenbol 
· Beschuit 
· Ontbijtkoek  
· Hagelslag
· Gekleurde hagelslag
· Jam 
· Pindakaas
· Chocopasta 
· Keur aan vleeswaren 
· Diverse soorten kaas 
· Roomboter 
· Margarine 
· Suiker 
· Koffiemelk 
· Peper en zout 
· Vers fruit 
· Glazen  
· Serviesgoed 
· Servetten    
    
 

Vanaf 2 personen 
€ 32,50 p.p.  

BUBBELS 
ONTBIJT/LUNCH  
 

· Flesje bubbels
· Jus d’orange 
· Koffie 
· Thee 
· Wit brood 
· Bruin brood 
· Krentenbrood 
· Gekookt ei  
· Croissant 
· Pistolet  
· Maanzaadbol  
· Sesambol 
· Volkoren puntje 
· Krentenbol 
· Beschuit 
· Ontbijtkoek  
· Hagelslag
· Gekleurde hagelslag
· Jam 
· Pindakaas
· Chocopasta 
· Keur aan vleeswaren 
· Diverse soorten kaas 
· Roomboter 
· Margarine 
· Suiker 
· Koffiemelk 
· Peper en zout 
· Vers fruit 
· Glazen  
· Serviesgoed 
· Servetten    
    
 

Vanaf 2 personen 
€ 37,50 p.p. 

CHAMPAGNE 
ONTBIJT/LUNCH 
DELUXE
   
· Champagne
· Jus d’orange 
· Koffie 
· Thee 
· Wit brood 
· Bruin brood 
· Krentenbrood 
· Gekookt ei  
· Croissant 
· Pistolet  
· Maanzaadbol  
· Sesambol 
· Volkoren puntje 
· Krentenbol 
· Beschuit 
· Ontbijtkoek  
· Hagelslag
· Gekleurde hagelslag
· Jam 
· Pindakaas
· Chocopasta 
· Keur aan vleeswaren 
· Diverse soorten kaas 
· Vers gerookte paling
· Gerookte zalm
· Pate
· Toast
· Roomboter 
· Margarine 
· Suiker 
· Koffiemelk 
· Peper en zout 
· Vers fruit 
· Glazen  
· Serviesgoed 
· Servetten     
    
Vanaf 2 personen 
€ 45,00 p.p. 

Deze ontbijten en lunches worden door één van onze koks in 
vol tenue op het door u gewenste tijdstip op locatie geserveerd!



Natuurlijk wilt u dat alles tot in details 
is geregeld. Dat is dan ook wat u mag 
verwachten van BMP Elzenburg.  
Uw eigen of onze feestlocatie kunnen 
wij desgewenst tot in elk detail voor u 
aankleden.

Of het nu om een complete feesttent 
gaat, uniek meubilair, een artiest of 
discjockey, live cooking of kinderver-
maak, laat het met een gerust hart aan 
ons over.

Verder kunt u natuurlijk gebruik maken 
van onze extra serviceproducten zoals 
een fresh food truck op uw locatie of 
inzet van toiletfaciliteiten. Of heeft u 
liever een varken aan het spit, ijskar of 
haringkar?

Aan al uw wensen proberen wij samen 
met u een passende invulling te geven,
waardoor u en uw gasten verzekerd zijn 
van het nodige vermaak.

ARTIESTEN, VERMAAK, OF UNIEKE AANKLEDING 
VAN UW LOCATIE, OOK DAT REGELEN WE!

BMP Elzenburg verzorgt indien gewenst 
uw evenement op uw eigen locatie.
Maar heeft u zelf niet voldoende moge-
lijkheden,  dan kunt u uiteraard kiezen 
voor onze locatie “Elzenburg”.

Alle voorzieningen voor vergaderingen, 
presentaties en koffietafels zijn op onze 
locatie aanwezig. Invulling en aankleding
worden uiteraard door u samengesteld.

Het spreekt voor zich dat onze koks niet 
alleen op onze eigen locatie, maar ook 

op uw locatie zorgen voor een passende 
culinaire beleving.

Of het nu om een lunch tijdens een 
vergadering gaat, een complete koffie-
tafel of personeelsfeest, of een receptie 
of trouwerij. BMP Elzenburg staat garant 
voor een unieke ervaring.

OOK ‘N PERSONEELSFEEST,  VERGADERING, 
OF KOFFIETAFEL OP UW OF ONZE LOCATIE.  



FRIETWAGEN ARRANGEMENTEN

FRIETWAGEN 
ARRANGEMENT 1

· Friet in puntzak

· Fricandel
· Fricandel speciaal
· Nasibal
· Bamiblok 
· Kroket 
· Goulashkroket 
· Kaassouffle
· Gehaktbal
· Kipcorn
· Mayonaise  
· Speciaal 
· Uitjes  
· Mosterd  
· Tomatenketchup
· Satésaus

Vanaf 40 personen 
€ 10,95 p.p.

FRIETWAGEN 
ARRANGEMENT 2

· Friet in puntzak

· Fricandel
· Fricandel speciaal
· Nasibal
· Bamiblok
· Viandel 
· Kroket 
· Goulashkroket 
· Kaassouffle
· Gehaktbal
· Lihanboutje
· Kipcorn 
· Hamburger
· Mayonaise  
· Speciaal 
· Uitjes  
· Mosterd  
· Tomatenketchup
· Satésaus
· Broodjes

Vanaf 40 personen 
€ 12,95 p.p.

FRIETWAGEN 
ARRANGEMENT 3

· Friet in puntzak

· Fricandel
· Fricandel speciaal
· Nasibal
· Bamiblok
· Viandel
· Gehaktstaaf
· Goulashkroket 
· Kroket  
· Kaassouffle
· Gehaktbal
· Lihanboutje
· Kipcorn 
· Hamburger
· Saté
· Mayonaise  
· Speciaal 
· Uitjes  
· Mosterd  
· Tomatenketchup
· Satésaus
· Broodjes

Vanaf 40 personen 
€ 14,95 p.p.

Onze rijdende frietwagen arrangementen zijn inclusief personeel en frietwagen.
In overleg kunnen we de arrangementen aanpassen aan uw wensen. 
Minimaal arrangementsbedrag €425,-   Bij afstanden groter dan 10 km worden reiskosten berekend. 



Wetgeving inzake allergenen. 
Naar aanleiding van de nieuwe Europese wet zijn horecabedrijven verplicht om consumenten informatie te 
verstrekken over de aanwezigheid van allergenen in hun producten. Deze nieuwe wet is bedoeld om de voedsel-
veiligheid voor mensen met een allergie vergroten. Alle bedrijven die eten of dranken aanbieden hebben dus met 
de nieuwe wetgeving te maken. 

Wat zijn nou die zogenaamde allergenen?
Bij mensen met een voedselallergie reageert het afweersysteem abnormaal sterk op eiwitten in het voedsel. Deze 
eiwitten , welke een allergische reactie kunnen opwekken,  worden ook wel allergenen genoemd. Allergische reacties 
gaan gepaard met symptomen als jeuk, zwellingen, uitslag, kortademigheid of overgeven. Bij ernstige reactie’s kunnen 
er zelfs levensbedreigende situaties ontstaan.

Welke allergenen precies ? 
Door de Europese Unie is bepaald dat de allergenen die de meeste overgevoeligheidsreacties veroorzaken vermeld 
moeten worden. De onderstaande 14 allergenen moeten worden opgenomen in de allergenendeclaratie:

Allergenen, wij maken er werk van !
Bij BMP Elzenburg kiest u voor topkwaliteit van vakmensen uit een ambachtelijke keuken.  Om onze kwaliteit te kunnen
waarborgen en  te garanderen willen wij u vragen om inzake de wetgeving van de allergieën u te laten informeren 
door onze medewerkers. Zij kunnnen u ruimschoots informeren over de benodigde informatie m.b.t. het gebruik van 
allergenen.

Twijfel over allergenen? Laat het ons weten !
Ondanks zorgvuldige hygiene maatregelen kunnen de gerechten uit 
onze ambachtelijke keuken sporen bevatten van allergenen.  
Bent u bekend met een allergie, laat het ons vooraf weten!

Glutenbevattende granen
(tarwe, rogge, gerst, haver, spelt en kamut)

Schaaldieren

Eieren

Vis

Pinda

Soja

Melk (inclusief lactose)

Noten (amandelen, hazelnoten, walnoten, 
cashewnoten, pecannoten, paranoten, 
pistachenoten en macadamianoten)

Selderij

Mosterd

Sesamzaad

Zwaveldioxide en sulfiet

Lupine

Weekdieren

ALLERGENEN INFORMATIE



SPAANDERSTRAAT 50
5347 LZ   OSS

TELEFOON:
0412-628129
0412-405014

INTERNET:
www.bmpelzenburg.nl
info@bmpelzenburg.nl

MET GASTVRIJE GROET


