
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAALTIJDEN & CATERINGMOGELIJKHEDEN 2017 

Als u lekker sportief of ontspannend bezig bent in de Belgische 
Ardennen dan staat uw hoofd er waarschijnlijk niet naar om 
zelf nog lang in de keuken te moeten staan om een maaltijd 
voor u en uw groep te bereiden. U kunt uiteraard uit eten 
gaan, maar het is ook een optie om het uit te besteden. Wij 
hebben de volgende mogelijkheden: 

RHM BuitenSport BV  

van Alphenstraat 2, 2274 NA  Voorburg 

Telefoon NL: 070 - 383 57 34 | Telefoon BE: 0485 – 226 114 

Email: info@rhmbuitensport.nl | Internet: www.rhmbuitensport.nl 
Bank: IBAN: NL 58 ABNA 0 626 221 137 | BIC: ABNANL2A  

K.v.K.: 54163676 | BTW nr: NL 85 120 222 6 B01 

  

 

Maaltijd Pakket             Zelf bereiden! 
Wij doen uw boodschappen, dus geen gedoe met hoeveel er 
gekocht moet worden als u met een grote groep bent. Wij 
hebben hier ervaring in en nemen u graag deze zorg uit 
handen. Graag verzorgen wij voor u: 
□ Ontbijt, Lunch, Barbecue, Gourmet en Warm / Koud 

buffet. 
□ Standaard, Middel of Luxe. 
□ U krijgt de maaltijden compleet als pakket geleverd en u 

hoeft het zelf alleen nog maar te bereiden. 
□ Wij bezorgen in de regio: Blier, Bovigny, Dochamps, 

Durbuy, Erezee, Gouvy, Houffalize, La Roche-en-
Ardenne, Hotton, Lierneux, Manhay en Vielsalm.  

□ Barbecue en Gourmet pakketten bezorgen wij gratis in 
heel België.  

 

U kunt er voor kiezen om uw boodschappenpakket bij één van 
onze locaties (Blier / Érezée of Steinbach / Gouvy) op te halen 
of om het boodschappenpakket voor een gering bedrag (€ 
5,00 - € 10,00) bij u te laten bezorgen. Valt u buiten onze 
bezorgregio? Vraag ons naar de mogelijkheden. 

 
Maaltijd Buffet              Kant & Klaar! 
Laat u verwennen! Alles wordt voor u bereid. 

□ Ontbijt, Lunch, Barbecue, Warm / Koud buffet 
en diverse warme maaltijden / diners. 

□ Standaard, Middel of Luxe. 
□ In één van onze restaurants op onze activiteiten locaties 

of tegen meerprijs in uw accommodatie of op locatie. 

 
Buffetten & pakketten zijn niet standaard voorzien van 

dranken mits aangegeven. 
 

RHM BuitenSport behoudt zich het recht voor om in 
onvoorziene omstandigheden de inhoud van de maaltijden 

zonder voorgaand overleg met u te wijzigen. 

 

***ONTBIJT*** 
 

Ontbijt Pakket (minimaal 10 pers.)      Zelf smeren! 
Pakket Standaard           € 8,50 p.p. 
□ Brood: wit en bruin, pistolet 
□ Beleg: boter, kaas, 2 soorten vleeswaren,  

diverse zoetwaren 
□ Dranken: koffie, thee, melk, jus d’orange 
 

 
Pakket Middel            € 9,50 p.p. 
□ Brood: wit en bruin, pistolet, croissant 
□ Beleg: boter, kaas, 2-3 soorten vleeswaren, 

diverse zoetwaren 
□ Eieren met spek 
□ Dranken: koffie, thee, melk, jus d’orange 

 
Pakket Luxe          € 12,50 p.p. 
□ Brood: wit en bruin, pistolet, croissant 
□ Beleg: boter, kaas, brie, 3 soorten vleeswaren, diverse 

zoetwaren, mix van eiersalade, selderiesalade en 
beenham salade  

□ Eieren met spek 
□ Yoghurtje 
□ Dranken: koffie, thee, melk, jus d’orange 

 
 

Ontbijt + Lunch Pakket (min 6 pers.)     Zelf smeren! 
Pakket Standaard         € 13,50 p.p. 
□ Brood: wit en bruin en een pistolet  
□ Beleg: boter, kaas, vleeswaren, zoetwaren 
□ Dranken: koffie, thee, melk, jus d’orange 
□ Fruit, reepje, vruchtendrankje 

 
Pakket Middel          € 14,50 p.p. 
□ Brood: wit en bruin, pistolet, croissant 
□ Beleg: boter, kaas, 2-3 soorten vleeswaren, 

diverse zoetwaren 
□ Eieren met spek 
□ Dranken: koffie, thee, melk, jus d’orange 
□ Fruit, reepje, vruchtendrankje 

 
Pakket Luxe          € 17,50 p.p. 
□ Brood: wit en bruin, pistolet, croissant 
□ Beleg: boter, kaas, brie, 3 soorten vleeswaren, diverse 

zoetwaren, mix van eiersalade, selderiesalade en 
beenham salade 

□ Eieren met spek 

□ Yoghurtje 
□ Dranken: koffie, thee, melk, jus d’orange 
□ Fruit, reepje, vruchtendrankje, BiFi worstje 

 
 
 

 

***LUNCH*** 
  

Lunchpakketje (minimaal 6 pers.)         Kant & Klaar! 
Lunchpakketje 1           € 8,50 p.p. 
□ 1 broodje kaas 
□ 1 broodje vlees 
□ Fruit 
□ Reepje 
□ Vruchtendrankje 
 

Lunchpakketje 2           € 9,50 p.p. 
□ 1 broodje kaas 
□ 1 broodje vlees 
□ 1 broodje zoet 
□ Fruit 
□ Reepje 
□ BiFi worstje 
□ Vruchtendrankje 

 Lunch Buffet (minimaal 6 pers.)             Kant & Klaar! 
Lunch Buffet Standaard                                € 12,50 p.p. 
□ Brood: wit en bruin en een pistolet 
□ Beleg: boter, kaas, 2-3 soorten vleeswaren, 

diverse zoetwaren 
□ Fruit 
□ Dranken: koffie, thee, melk of jus d’orange 
 

Lunch Buffet + Soep                                    € 13,50 p.p. 
□ Brood: wit en bruin en een pistolet 
□ Beleg: boter, kaas, 2-3 soorten vleeswaren, 

diverse zoetwaren 
□ Soep 
□ Fruit 
□ Dranken: koffie, thee, melk of jus d’orange 
 

Lunch Buffet + Soep en Kroket                      € 14,50 p.p. 
□ Brood: wit en bruin en een pistolet 
□ Beleg: boter, kaas, 2-3 soorten vleeswaren, 

diverse zoetwaren 
□ Soep + Kroket 
□ Fruit 
□ Dranken: koffie, thee, melk of jus d’orange 

 

Lunch Buffet Vlaams         € 17,50 p.p. 
□ Frietjes 
□ Vlaams stoofvlees 
□ Sla 
 

Snacks      
□ Friet, Mayo, Frikandel en Kaaskroket           € 8,50 p.p.  
□ Broodje Hamburger, Friet en Salade      € 10,00 p.p. 
□ Reuze Hamburger (met broodje), Friet  

en Salade         € 14,50 p.p.
   

 
 
 

 

GAAT U MET ONS MEE OP AVONTUUR?... 

Smakelijk eten! 

mailto:info@rhmbuitensport.nl
http://www.rhmbuitensport.nl/


 
***AVOND MAALTIJDEN*** 

 

Warm / Koud Buffet (min. 10 pers.)     Kant & Klaar! 
Buffet Standaard        € 23,50 p.p. 
□ Assortiment van sla en groenten 
□ Perzik met tonijnsalade 
□ Tomaat gevuld met garnalen 
□ Meloen met ham 
□ Boerenpaté 
□ 2 warme vleesschotels van de streek 
□ Aardappelgerecht (gevuld of gratin) en/of rijst 
 

Buffet Luxe         € 29,50 p.p. 
□ Assortiment van sla en groenten 
□ Perzik met tonijnsalade 
□ Tomaat gevuld met garnalen 
□ Meloen met ham 
□ Boerenpaté  
□ Zalmcarpaccio met dillesaus 
□ 3 warme vleesschotels van de streek 

□ Aardappelgerecht (gevuld of gratin) en/of rijst 
 
 

Wij bezorgen bovenstaande buffetten ook op locatie 

Onderstaande schotels zijn alleen mogelijk in ons restaurant 

Warme Schotel                  Kant & Klaar! 
Italiaans 
□ Pasta of Lasagne               € 12,50 p.p. 
□ Met brood 
 

Vlaams          € 17,50 p.p. 
□ Frietjes 
□ Vlaams stoofvlees 
□ Sla 
 

Spareribs (min. 12 personen)       € 19,50 p.p. 

□ Onbeperkt spareribs eten! 
□ Frietjes 
□ Salade 
 
 

Maaltijd Pakketten (min. 8 pers.)       Zelf bereiden! 
Pasta            € 9,50 p.p. 
□ Sla gemixt met tomaat, ui, feta, komkommer 
□ Lekkere pasta (Farfalle, Fusilloni of Penne) 
□ Bolognesesaus (Gehakt met Pastasaus) 
□ Geraspte kaas, ¼ stokbrood p.p. + kruidenboter 
 

***BARBECUE MAALTIJDEN*** 
 

Barbecue Pakket (min. 5 personen)      Zelf bereiden! 
BBQ Pakket Menu Standaard        € 15,50 p.p. 
□ 4 - 5 stuks vlees p.p. 
□ Diverse salades o.a.: komkommersalade  

in roomsaus, verse witte koolsalade, rauwkost en 
perzikschijfjes, huzarensalade en kartoffelsalade   

□ Zigeuner-, cocktail-, knoflook- en satésaus 
□ Stokbrood en kruidenboter 
 

BBQ Pakket Mixed Grill         € 17,50 p.p. 
□ 6 stuks vlees p.p. 
□ Diverse salades o.a.: komkommersalade  

in roomsaus, verse witte koolsalade, rauwkost en 
perzikschijfjes, huzarensalade en kartoffelsalade 

□ Zigeuner-, cocktail-, knoflook- en satésaus 
□ Stokbrood en kruidenboter 
 

BBQ Pakket Luxe Vlees met Vis        € 19,50 p.p. 
□ Mix van verschillende soorten vlees en vis (4-5 stuks p.p.) 

□ Diverse salades o.a.: komkommersalade  
in roomsaus, verse witte koolsalade, rauwkost en 
perzikschijfjes, huzarensalade en kartoffelsalade ananas-
oriëntalsalade, rode bietensalade, tortellinisalade, 
rundvlees- en aardappel-ei salade 

□ Saté-, tzatziki-, piri piri- en honingmosterdsaus 
□ Stokbrood en kruidenboter 

 
BBQ pakket Vegetarisch en/of Halal 

Wij bieden ook Vegetarische en Halal maaltijden aan. 

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. 

 
Barbecue Buffet (min. 8 pers.)               Kant & Klaar! 
BBQ Buffet Standaard          € 20,00 p.p. 
□ 3 stuks vlees p.p. 
□ Assortiment van sla en rauwkost 
□ Aardappelsalade en Rundvleessalade 
□ Diverse BBQ sauzen 
□ Frietjes en Rijst 
□ Stokbrood en kruidenboter 
 

BBQ Buffet Middel          € 22,50 p.p. 
□ 4 stuks vlees p.p. 
□ Assortiment van sla en rauwkost 
□ Aardappelsalade en Rundvleessalade 
□ Diverse BBQ sauzen 
□ Frietjes en Rijst 
□ Stokbrood en kruidenboter 
 

BBQ Buffet Luxe (vlees en vis)         € 24,50 p.p. 
□ 4 stuks vlees en 1 stuk vis p.p. 
□ Assortiment van sla en rauwkost 
□ Aardappelsalade en Rundvleessalade 
□ Diverse BBQ sauzen 
□ Frietjes en Rijst 
□ Stokbrood en kruidenboter 
 

***GOURMET PAKKETTEN*** 
 

Gourmet Pakketten (min. 5 pers.)        Zelf bereiden! 
Gourmet Pakket Menu Standaard      € 16,50 p.p. 
□ 7 stukjes vlees p.p. 
□ Vers gesneden paprika, prei, ui en champignons 
□ Voorgekookte aardappelschijfjes, boter, eieren 
□ Diverse salades o.a.: rundvleessalade, rauwkost, 

komkommersalade in roomsaus en perzikschijfjes 
□ Zigeuner-, cocktail- en knoflooksaus 
□ Stokbrood en kruidenboter 

 

Gourmet Pakket Luxe        € 19,50 p.p. 
□ 9 stukjes vlees p.p. 

(o.a. Kalkoentournedos en Kalfsschnitzel) 
□ Vers gesneden paprika, prei, ui en champignons 
□ Voorgekookte aardappelschijfjes, boter, eieren 
□ Diverse salades o.a.: rundvleessalade, rauwkost, 

ananas-oriëntalsalade, rode bieten en pastasalade, 
komkommersalade in roomsaus en perzikschijfjes 

□ Zigeuner-, cocktail-, piri piri en knoflooksaus 
□ Stokbrood en kruidenboter 
 

Gourmet pakket Vis en/of Vegetarisch 
Wij bieden ook Vis en Vegetarische Gourmetpakketten.  

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. 
 

***CULINAIR & ALCOHOLISCH*** 
 

Even iets heel anders? Vraag ons naar de mogelijkheden voor 
het volgende: 
□ Kook clinic: onder leiding van een chef-kok lekker 

kokkerellen in uw eigen vakantieaccommodatie. 
(vanaf € 65,00 p.p.) 

□ Bier- of Wijnproeverij op onze of uw eigen locatie. 
□ Fris, water, wijn en bier? Wij verzorgen het graag in uw 

eigen accommodatie! 

 

***CONSUMPTIES & BORRELGARNITUUR*** 
(minimaal 6 pers. Alleen mogelijk i.c.m. pakketten) 

 

Consumpties / Borrelmix  

□ Blikje fris: Coca Cola, Fanta, etc.        € 1,00 p.st. 
□ Flesje bronwater met/zonder bubbels       € 1,00 p.st. 
□ Flesje Jupiler Bier         € 1,00 p.st. 
□ Fles wijn: wit, rood, of rosé        € 9,50 p.st. 
□ Chips (zakje 40 gr. naturel, paprika, etc.)         € 1,00 p.st. 
 

Kaasplank (minimaal 10 personen)       € 2,75 p.p. 
□ Mix van verschillende buitenlandse kaasjes met vers 

stokbrood of afbakbroodjes en kruidenboter. 

 

 

GAAT U MET ONS MEE OP AVONTUUR?... 

RHM BuitenSport BV  

van Alphenstraat 2, 2274 NA  Voorburg 
Telefoon NL: 070 - 383 57 34 | Telefoon BE: 0485 – 226 114 

Email: info@rhmbuitensport.nl | Internet: www.rhmbuitensport.nl 

Bank: IBAN: NL 58 ABNA 0 626 221 137 | BIC: ABNANL2A  

K.v.K.: 54163676 | BTW nr: NL 85 120 222 6 B01 
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http://www.rhmbuitensport.nl/

