
 

                   

 

  

   

 Informatie feestjes 
 
 

 
De Ruimte is een prachtige natuurcamping in het oudste bos van Flevoland, vlakbij de Veluwe 
randmeren. Het is goed kamperen op De Ruimte, maar het sfeervolle restaurant “De Boshut” met 
zijn gezellige terras en de speelgelegenheid voor kinderen maakt De Ruimte ook uitermate 
geschikt voor feestjes. Op De Ruimte kunnen buiten het hoogseizoen feestjes, barbecues en 
buffetten voor groepen vanaf 20 personen worden gegeven. We hebben de volgende suggesties 
voor u. 
 

 
 
 
Ontvangst met koffie, thee, ranja en wat lekkers erbij.   
Op de buffettafel staat koffie, thee en cake voor uw gasten klaar  
en voor de kinderen ranja. 
Met cake                                         € 4,05 /persoon   
Met appelgebak                           € 5,05 /persoon 
Met Petit-four                               € 6,05 /persoon 
Met gebak                                      € 7,05 /persoon   

          



 

 
 
 
 
Lunchen en Brunchen, heerlijk in het zonnetje op het terras genieten van de lekkere 
gerechten van onze kok? 
 

Lunch  € 9,95 per persoon, vanaf 20 personen 
Soep, stokbrood met kruidenboter 
Warme snack, diverse broodjes, vleeswaren, kaas en zoet beleg 
 

Brunch € 14,25 per persoon, vanaf 20 personen 
Soep, stokbrood met kruidenboter 
Tomaat komkommersalade, huzarensalade en groente quiche 
Broodje kroket, broodje beenham, roerei en sandwich met kipfilet en bacon 
 

Brunch “De Boshut”  € 17,95 per persoon, vanaf 20 personen 
Na een heerlijk kopje soep heeft u de keus uit vers gebakken luxe broodjes, croissantjes, stokbrood en 
fraai belegde sandwiches. Aan beleg is er de keus uit verschillende vleeswaren, kaas, filet americain, 
huzarensalade en verschillend zoet beleg. Daarnaast serveren we roerei, warme beenham, hartige 
quiche en onbeperkt koffie, thee, melk, karnemelk en jus d’orange. 
De brunch kan tegen een meerprijs van € 5,25 p.p. desgewenst worden uitgebreid met vis: zalmsalade, 
haring, gerookte forel en gerookte zalm.  
 

            
            



 

Barbecueën, samen de maaltijd bereiden blijft een oergezellige bezigheid. Natuurlijk 
hebben wij al wat voorwerk verricht zodat u zich kunt beperken tot het roosteren van 
de heerlijkheden. De barbecue bestaat verschillende soorten vlees, verschillende 
koude sauzen, warme satésaus, stokbrood, kruidenboter, knapperige frietjes en fraai 
opgemaakte salades.  

       
 

 
 BBQ standard € 18,75 per persoon, vanaf 20 personen 

Stokbrood kruidenboter, Huzarensalade, tomaten komkommersalade, 1 satéstokje, hamburger, 
curryworst of braadworst, speklap, friet, knoflooksaus, satésaus, frietsaus, currysaus en 
zigeunersaus  
 
 

BBQ standaard+ € 20,25 per persoon, vanaf 20 personen 
Stokbrood kruidenboter, Huzarensalade, tomaten komkommersalade, 3 satéstokje, hamburger, 
curryworst of braadworst, speklap, friet, knoflooksaus, satésaus, frietsaus, currysaus en 
zigeunersaus  
 
 

BBQ plus € 22,25 per persoon, vanaf 20 personen 
Stokbrood kruidenboter, Huzarensalade, tomaten komkommersalade, 1 satéstokje, hamburger, 
karbonade, curryworst of braadworst, speklap, friet, knoflooksaus, satésaus, frietsaus, currysaus 
en zigeunersaus  
 
 

BBQ deluxe € 27,25 per persoon, vanaf 20 personen 
Stokbrood kruidenboter, Huzarensalade, tomaten komkommersalade, 3 satéstokje, Spareribs, 
hamburger, curryworst of braadworst, speklap, friet, knoflooksaus, satésaus, frietsaus, currysaus 
en zigeunersaus  
 
 

BBQ kind € 10,25 per persoon, vanaf 20 personen 
Stokbrood kruidenboter, tomaten komkommersalade, hamburger, speklapje, knakworst, frietjes 
met frietsaus en currysaus 
 

 
 
 



 
Wat te vieren? Uw feest krijgt een bijzonder tintje door ons uitgebreide warme en 
koude buffetten. Uw gasten hebben de keuze uit warm gebakken stokbrood met 
kruidenboter en fraai opgemaakte salades en nog veel meer zie onderstaand overzicht 
van onze huisgemaakte buffetten.         
 

Hollandia buffet € 19,95 per persoon, vanaf 20 personen 
Een heerlijk buffet met eigengemaakte soep en vers uit de oven gebakken stokbrood met 
eigengemaakte kruidenboter  
Een fraai opgemaakte Huzarensalade en gerookte kip met rode ui, sla 
en paprika  
Gehaktballetjes in zoetzure saus, overheerlijke huisgemaakte 
rundstoofpotje met verse champignons, worteltjes en zilveruitjes  
Rauwkost á la Gertjan, verse wok groenten, rijst, friet en diverse 
sausen 
 

 
Ruimte buffet  € 24,25 per persoon, vanaf 20 personen 

Een heerlijk buffet met eigengemaakte soep en vers uit de oven 
gebakken stokbrood met eigengemaakte kruidenboter  
Fraai opgemaakte salades (zalm, huzaren, aardappel), Rauwkostsalade  en kip in zoetzure saus  
Gehaktballetjes in saté saus, overheerlijke huisgemaakte rundstoofpotje met verse champignons, 
worteltjes en zilveruitjes  
Verse wok groente afgeblust met chilisaus , Sperzieboontjes met sambal en gebakken uitjes  
Friet, rijst en diverse sausen 
 

 
Veluwemeer buffet € 26,25 per persoon, vanaf 20 personen 

Een heerlijk buffet met eigengemaakte soep en vers uit de oven gebakken stokbrood met 
eigengemaakte kruidenboter  
Fraai opgemaakte salades (zalm en huzaren) en rauwkostsalade 
Kip in zoetzure saus en een overheerlijke huisgemaakte rundstoofpotje met verse champignons, 
worteltjes en zilveruitjes  
Gebakken mosselen en een heerlijk huisgemaakt visstoofpotje 
Verse wok groente afgeblust met chilisaus  
Friet, rijst en diverse sausen  

          
 



 
 

Boshut buffet € 27,25 per persoon, vanaf 20 personen 
Een heerlijk buffet met eigengemaakte soep en vers uit de oven gebakken stokbrood met 
eigengemaakte kruidenboter  
Fraai opgemaakte salades (zalm, huzaren, aardappel en pasta), Rauwkostsalade, tomaat en 
komkommersalade  
Gehaktballetjes in saté saus, overheerlijke huisgemaakte rundstoofpotje (met verse champignons, 
worteltjes en zilveruitjes) en kip in zoetzure saus  
Verse wok groente afgeblust met chilisaus , Sperzieboontjes met sambal en gebakken uitjes  
Stoofpeertjes in Rode wijn saus 
Frietjes, gebakken aardappeltjes, rijst en diverse sausen 
 

 
IJsselmeer buffet € 29,95 per persoon, vanaf 20 personen 

Een heerlijk buffet met eigengemaakte soep en vers uit de oven gebakken stokbrood met 
eigengemaakte kruidenboter  
Fraai opgemaakte salades (vis en aardappel) en rauwkostsalade en Russisch ei 
Gerookte kip met rode ui, overheerlijke huisgemaakte rundstoofpotje met verse champignons, 
worteltjes en zilveruitjes  
Gebakken mosselen, een heerlijk huisgemaakt visstoofpotje en gebakken kabeljauw 
Verse wok groente afgeblust met chilisaus 
Friet, rijst en diverse sausen 
 

 
 

 
 
 



 
 
Afsluiting, om uw buffet op een gepaste wijze af te sluiten bieden wij u de 
keuzediverse Dessert buffetten            

        
 

Hollandia € 3,05 per persoon, vanaf 20 personen 
 IJs met slagroom of koffie of thee   
 

De Ruimte €  6,10 per persoon, vanaf 20 personen 
Boerenroomijs, bavarois, appelstrudel, slagroom , advocaatsaus, chocosaus en soesjes 
 

De Boshut €  8,10 per persoon, vanaf 20 personen 
Bavarois, boerenroomijs, chocolade ijs, appelstrudel, slagroomsoesjes, mini muffins, warme wafel 
met cranberry, chocoladesaus, advocaatsaus en slagroom 
 

 
Drankjes 

De genoten drankjes worden bijgehouden op een lijst en een kopie van deze lijst ontvangt u bij de 
afrekening, in de bijlage de drankprijzen. 
 

Verdere mogelijkheden 
Op De Ruimte bestaat de mogelijkheid om voor € 2,50 p.p. te klootschieten.  
 
Dit is een greep uit de verschillende mogelijkheden die De Ruimte u kan bieden. Schroomt u niet 
uw eigen ideeën of suggesties ter sprake te brengen.  
 


