De Bebsel heeft ruime ervaring in gastheerschap. Van hapjes, drankjes, barbecue tot complete koude en warme buffetten.
En dat geheel verzorgd op elke locatie en voor ieder feest. Ook het inrichten van uw (bedrijfs-)ruimte of tent met bars,
meubilair etc. kunt u rustig aan ons overlaten. Wij verzorgen dit graag tot in de puntjes voor u.

HAPJESBUFFET
vanaf € 12,95 p.p.

Koude- en warme buffetten vanaf 20 personen

(vanaf 25 personen)

 Keuzelijst Vlees & Vis














Beenham en saus
Varkenshaas roomsaus
Saté van de Haas / Kipsaté
Boeuff Bebsel (rundvlees)
Kip Chili of Kerrie
Schnitzel
Pangafilet
Gehaktballetjes (in saus)
Procureurrollade
Spareribs
Ossenhaaspuntjes + € 2,75
Kalfs– of runderrib-eye + € 2,75
Verse zalm + € 2,75

 Buffet A

€ 16,50
2 gerechten uit Keuzelijst Vlees & Vis
Gebakken aardappelen / nasi
Rundvleessalade
Zalmsalade
Aardappelsalade met spekjes
Rauwkostsalade
Stokbrood met kruidenboter en sauzen

 Buffet B

BARBECUE
vanaf € 16,50 p.p.

(vanaf 15 personen)
Keuze o.a. uit de volgende
vlees– en vissoorten:

Biefstuk - Kalfsrib-eye
Karbonade - Hamburger
Saté - Procureurlapje - Speklap
Beefburgers - BBQ worstje
Gambaspies - Zalmmoot
Groentespies
Heerlijke huisgemaakte salades,
diverse soorten rauwkost,
meloenpartjes,
warme en koude sauzen,
kruidenboter en stokbrood.
Informeer naar
de mogelijkheden

 Koud:
Zoute haring, gerookte zalm, makreel, tonijnsalade,
rundvleessalade, zalmsalade, eiersalade, gevulde
eieren, ham/Monchou-rolletjes, filet Américain,
diverse worstsoorten, jonge en oude kaas,
kaasplankje, gevulde peppadews, tapenade/pesto,
olijven, mozzarella met zongedroogde tomaten,
kruidenboter en diverse sausjes.
 Warm:
Gehaktballetjes in jus
Gebakken gemarineerde reepjes procureur
Kippelingen (pittig gepaneerde kippendij)
Het buffet wordt begeleid met volop
stokbrood en toast.
Dit buffet is uit te breiden met bijvoorbeeld:
Koude gerechten zoals Vitello tonato, carpaccio,
garnalen-krabsalade, meerdere paté– en hamsoorten;
Warme gerechten: gemarineerde gebakken gamba’s,
kipsaté, speklapjes en ossenhaaspuntjes.

€ 19,50

Buffet A plus:
Haringfilet
Gerookte zalm
Extra rauwkostsalade

 Buffet C

€ 22,75

Buffet B plus:
1 x warm vlees
Griekse tomaat fêta salade
Gerookte makreel
Koud vleesplateau

 Buffet D

€ 26,50

Buffet C plus:
1 x warm vlees
Garnalen- / krabcocktail
Gepocheerde zalmforel
Luxe pastasalade

 Maaltijdbuffet (vanaf 10 personen)

€ 12,50
1 x gerecht uit Keuzelijst Vlees en Vis,
geb. aardappelen, warme groente
en rauwkostsalade.

BBB-BUFFET

DESSERTBUFFET

Bebsel Borrel Brood Buffet

(vanaf 20 personen)

Diverse soorten ijs, bavaroises,
mousses, vruchten, warme kersen, dessertsauzen en slagroom!
€ 8,25 p.p.
2 of 3 soorten schepijs met
vruchten en slagroom.
€ 5,00 p.p.

vanaf € 8,25 p.p.
(vanaf 25 personen)

Een hapjesbuffet met diverse broodsoorten en toast.
Deze kunt u beleggen met o.a.: rundvleessalade,
tonijnsalade, eiersalade, filet Américain, kaassalade,
paté, diverse kaassoorten en een sortiment
vleeswaren. Diverse sauzen en kruidenboter.

Heeft u een allergie?
Laat het ons weten!

Tel. (0547) 27 28 55

De Bebsel  Hengevelderstraat 20  Goor

info@debebsel.nl - www.debebsel.nl

De Bebsel heeft ruime ervaring in gastheerschap. Van hapjes, drankjes, barbecue tot complete koude en warme buffetten.
En dat geheel verzorgd op elke locatie en voor ieder feest. Ook het inrichten van uw (bedrijfs-)ruimte of tent met bars,
meubilair etc. kunt u rustig aan ons overlaten. Wij verzorgen dit graag tot in de puntjes voor u.

€ 20,95 p.p.

(vanaf 30 personen)

Koude gerechten
- Rundvleessalade
- Aardappelsalade met spekjes
- Luxe pastasalade
- 2 rauwkostsalades
- Haring
- Gerookte zalm
- Stokbrood, kruidenboter en sausjes

Hapjes voor thuis
of tijdens de borrel in uw bedrijf
 Assorti
 Luxe assortiment
 Combinatie assortiment

Warme gerechten
- Ossenhaaspuntjes Stroganoff
- Procureur, gesneden, met eigen jus
- Kip (chili / kerrie / saté)
- Gehaktballetjes in jus
- Gebakken aardappelen
- Nasi

€ 0,70 / stuk
€ 1,30 / stuk
€ 1,00 / stuk

Salades uit eigen keuken
 Royaal gegarneerde rundvleessalade
 Aardappelsalade met spekjes
 Luxe mediterrane pasta-salade
 Royaal gegarneerde zalmsalade
(met diverse soorten vis)

€ 7,75 pp
€ 5,75 pp
€ 7,95 pp
€ 9,00 pp

Onze huisgemaakte salades zijn ook per KG te bestellen

STAMPPOTBUFFET

Bestellingen graag ten minste 2 dagen
vóór afhalen/bezorgen doorgeven

€ 16,95 p.p.
(vanaf 20 personen)

 Groots genieten van kleine gerechtjes
Gedurende de feestavond geniet u van diverse
kleine gerechtjes zoals bijvoorbeeld een
garnalenspiesjes, een carpaccio, een glaasje
soep, vitello tonato, een sateetje, etc.
(vanaf 20 personen)



 High tea
Geniet met uw gasten van een heerlijk
uitgebreid High tea buffet. (vanaf 20 personen)


 High wine
Een heerlijke proeverij van wijnen met daarbij
passende gerechtjes. (vanaf 20 personen)


 Zondagsbuffet

Warme gerechten
 Boerenkoolstamppot
 Hutspot
 Zuurkoolstamppot
- Rookworst
- Speklappen
- Ribbetjes
- Zeeuws spek (gerookt)
- Hachee
- Jus
Koude bijgerechten:
Zuurwaren (augurk, zilveruitjes,
Amsterdamse uitjes), Piccalilly,
mosterd en azijn
In wildtijd uit te breiden met:

 Rode koolstamppot en
 Wildpeper

HAPJESPLANK
€ 8,95 p.p.

(vanaf 4 personen)

Voor iedereen die met een klein gezelschap toch
wil genieten van het heerlijke Hapjesbuffet van de
Bebsel, hebben we de Hapjesplank!

Al onze producten zijn ook verkrijgbaar via:

Iedere laatste zondag van de maand uitgebreid
4-gangenbuffet. A.u.b. reserveren.


 Diner-dansant Kerstbuffet
Het Kerstmenu is vanaf medio oktober aan
te vragen. Wij sturen het u graag toe!
Goorsestraat 15
Hengevelde
info@gebrandewaateren.nl
(0547) 33 34 19

Heeft u een allergie?
Laat het ons weten!

Tel. (0547) 27 28 55

De Bebsel  Hengevelderstraat 20  Goor

info@debebsel.nl - www.debebsel.nl

