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Firma W. Bovekerk       
 

Wij zijn een bedrijf dat van alle markten  

thuis is, van zalenverhuur tot Evenementenverzorging en van partyservice / catering tot 

verhuur van stoelen, tafels, tenten, serviesgoed, toiletunits etc. voor bij u op het bedrijf of bij u 

thuis. 

  

Ons bedrijf bestaat al 55 jaar en heeft dus in de loop der jaren de nodige ervaring opgedaan 

om uw ochtend, middag en/of avond tot een succesvol einde te brengen.  

 

Op de volgende pagina`s vind u een uitgebreide prijslijst die van toepassing is op de catering, 

partyservice en “De Bovezolder” van Firma W. Bovekerk. 

 

De prijzen die vermeld staan zijn per persoon en inclusief B.T.W. De prijzen zijn gebaseerd 

op een minimum van 15 personen. Bij minder personen wordt er een toeslag berekend. 

 

“De Bovezolder” is de perfecte locatie voor bruiloften, thema avonden, verjaardagen, 

jubileums, reünies, personeelsfeesten, kraam party’s en cursussen. 

 

De consumptieprijzen zijn: 

Limonade       €  2.10 

Bier       €  2.10 

Jus d`orange, wijn, jenever etc.   €  2.40 

Flesje bier, alcohol vrij bier    €  2.75 

Mix dranken      €  5.00 

Koffie  / Thee      €  1.75 

2 Koffie / thee met gebak    €  6.00 

2 Koffie/ thee  met cake of een soesje   €  4.00 

2 Koffie / thee met een luxe cup cake  €  4.50 

2 Koffie / thee met luxe koekjes op etagère   €  4.50 

1 Koffie/ thee  met een broodje   €  3.75 

Cappuccino / espresso    €  2.20 

Bittergarnituur koud / warm    €  0.55 p.s. 

Bittergarnituur luxe     €  0.85 p.s. 

Knabbelgarnituur op tafels    €  0.55 p.p. 

Thermoskan koffie / thee 1.5L   €  9.00 

Consumptiebon     €  2.20 

Extra stokbrood 250 gr. met kruidenboter  €  2.50 

 

De zaalhuur en de bediening zijn bij de prijs inbegrepen (geldt niet voor vergaderingen en 

cursussen) 
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Las Vegas avond 
 

Spanning en Sensatie !!!!! 

 

Bij binnenkomst krijgt u een welkomstcocktail, gevolgd door een kopje koffie met een plak 

koek. De gastheer/gastvrouw zal onder het genot van het kopje koffie uitleggen wat u deze 

avond te wachten staat. 

 

De gehele avond kunt u zich rijk wanen of berooid voelen door met nepgeld op onze div. 

Speeltafels te spelen. 

De spelleiders zullen er op toezien dat de schijn geen werkelijkheid wordt en er voor zorgen 

dat u een onvergetelijke avond beleeft. Aan het einde van de avond is er een veiling per opbod 

en als afsluiting een kopje koffie. 

 

# Las Vegas avond # (de avond duurt 4 uur) 

min. 15 t/m 50   51 t/m 100  

p.p. €  11.00  p.p.   €  10.00 

( 2 speeltafels)   ( 3 speeltafels) 

 

# Onbeperkt drinken # (bier van de tap, fris, wijnen, 0.0% bieren, koffie en thee 4 uur) 

min.  15 t/m 50   t/m 100  

 

p.p.  € 23.50   € 22.00   

Langer feesten dan 4 uur  

 

Consumpties  “turven”  €  2.15 p.s. na de afgesproken tijd 

 

 

Steden- of Gezegde - spel  
Een aanrader om u verjaardag of feestje net dat kleine beetje extra te geven. 

Steden of gezegdes cryptisch uitgebeeld. 

 

De kosten van het steden - of gezegde - spel bedragen voor de gehele avond met voor de 

winnaars een prijsje € 45.00 (ongeacht de grootte van de groep) 

 

 

 
 
Oud Hollandse Spelletjes 
Oer Hollandse gezelligheid!!!!!  

 

Bij binnenkomst krijgt u een kopje koffie. 

Na het nuttigen van de  koffie en het maken van een praatje kunt u de gehele avond oud 

Hollandse spelletjes spelen.  

Om het extra spannend te maken word er een onderlinge competitie aan verbonden met aan 

het einde van de avond een “hoofdprijs”. 

 

# Aantal personen: min. 15 t/m 80       €  4.00 p.p. 

 



 Pagina 3 

Mini klompjesgolf binnen 

 

Bij binnenkomst krijgt u een kopje koffie waarna u op kleine mini midgetgolf banen naar 

hartenlust een potje golf kunt spelen. 

Het parkoers bestaat uit 10 banen en voor de beste golfer is er een leuke prijs te winnen. 

 

vanaf 15 personen:          €  5,00 p.p. 

 

 

 De Las Vegas avond, de Oud Hollandse spelletjes, het Steden of Gezegde spel en mini 

midgetgolf kunnen zowel in “De Bovezolder” als bij u thuis worden georganiseerd. 

 

 

De meiden tegen de jongens 

 

Bij aankomst wordt iedereen verwelkomt met een overheerlijke cocktail.  Na een kopje koffie 

met iets lekkers legt de spelleider verder uit wat de bedoeling is van de avond. 

Twee teams, bestaande uit drie mannen en drie vrouwen nemen het tegen elkaar op. Het 

mannen als het vrouwen team staan onder leiding van een team captain. De teams worden ook 

bijgestaan door de andere gasten. Tijdens de spellen proberen de teams zo veel mogelijk 

punten te verdienen, het team dat wint mag gaan strijken met de eeuwige roem. 

 

Meiden tegen de jongens        € 15.00 p.p. 

 

Tip van de Bovezolder: 

 Aanvang 20.00 – 24.00 uur (4 uur aanvangstijd in overleg) 

 Barbecue met diverse soorten vlees, sauzen en salade 

 Onbeperkt drinken (bier van de tap, fris, wijnen, 0.0% bieren, koffie en thee 4 uur)  

€ 49.00 p.p. 
 

 

De Bovezolder kwis 

 

Een bedrijfsfeest, verenigingsuitje of gezellig avondje uit met vrienden...  

Wij staan garant voor een gezellige avond. Het zijn leuke kwis vragen / muziek tunes / 

afbeeldingen en duurt ongeveer 2 uur.  

De kwis vragen stellen we zo samen dat iedere leeftijdscategorie en elk niveau er plezier aan 

beleeft.  

  

Wij verzorgen een hele gezellige Bovezolder kwis  incl. 1 koffie   €  6.00 p.p. 
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Hollandse muziek avond  
 
Ga mee terug naar het ”gulden” tijdperk waar de hits van toen en nu nog uit volle borst 

worden meegezongen. Het is aan u om die hits te herkennen en ze dan eventueel mee te 

zingen. Natuurlijk is de Hollandse gulden nog steeds een daalder waard. Deze gulden kunt u 

op de Albert Cuijp besteden, aan het einde van de avond. 

Kortom een ouderwetse muziek avond waar u natuurlijk ook kunt genieten van de echte 

Hollandse pot of wat u zelf wilt. 

 

Hollandse muziek avond:         € 12,00 p.p. 

(minimaal 20 personen) 

 

Tip van:  je gulden is een daalder waard:  

 

 muziek avond 

 aanvang 20.00 uur – 24.00 uur (aanvangstijd in overleg) 

 voorbeeld stamppot buffet;  

4 soorten stamppot, 2 soorten vlees, jus en vooraf een soep of barbecue etc. 

 onbeperkt drinken (bier van de tap, fris, wijnen, 0.0% bieren, koffie en thee 4 uur) 

           € 45.00 p.p. 

 

 

Saté Buffet 
 

 Saté van de haas 

 Kipsaté 

 Gehakt balletjes in sweet chilli saus 

 Nasi met omelet en groent 

 Bami 

 Atjar 

 Kroepoek 

 Huzaarsalade  

 kruidenboter 

 vers gebakken brood 

 

 

De kosten voor dit buffet zijn:        € 15.50 p.p. 
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Koud / Warm buffet   1       
Salades: 

* Huzaar salade 

* Boerensalade 

* Rauwkostsalade 

* Rauwe ham met meloen 

 

Warm buffet: 

* kleine hamburgers met uien en saus 

* Kip pilav  

* Wok groente met kip of varkensvlees 

* Nasi 

* Frites met mayonaise 

       € 17.50 p.p. 

 

Koud / Warm buffet  2      
Salades: 

* Rundvlees salade 

* Pastasalade 

* Rauwkost salade 

 

Warm  

* Kleine hamburgers met uitjes, saus en mini broodjes 

* Pulled pork 

* Kip krokant met zoete saus 

* Saté met pinda saus 

* Varkensrollade met jus en champignons 

* Rijst schotel, rijkelijk gevuld met verse groenten 

* Gebakken aardappel met uitjes en spekjes 

* Frites met mayonaise 

       € 17.50 p.p. 
Koud / Warm buffet  3     
Voor gerecht: 

*Soep naar keuze 

 

Salades : 

* Rundvlees salade 

* Rauwkostsalade: komkommer, tomaat, prei, sla etc. 

* Pasta salade 

 

Vis: 

*Tonijnsalade; Tonijn, komkommer, uitje 

 

Warm: 

* Beenham met honing mosterd saus 

* Kip saté met pinda saus 

* Krokante kip haasjes met zoete saus 

* sparerib met pikante saus  

* Gamba’s met knoflook gebakken in olie 

* Frites met mayonaise 

* Gebakken aardappels met spekjes en uitjes  

* Rijst       € 23.50 p.p. 
 

Diversen soorten brood met kruidenboter, roomboter en tapenade zit bij de buffetten in. 



 Pagina 6 

Koude borrel garnituur  

 
Plank (100 stuks € 45.00) en mosterd: 

* Jong belegen kaas en mosterd 

* Oude kaas 

* Komkommer 

* Party cervelaat 

* Gelderse rookworst 

* Leverworst 

* Schaaltje olijven 

 

Gewoon hapjes (€ 0,55 per hapje): 
* Gehaktballetje  

* Kaasrolletje met kruidenkaas 

* Komkommer met filet american  

* Kaaspuntje met zuur 

* Ham rolletje met kruidenkaas 

* Rookvlees met ei 

* Boterhamworst met augurk 

 

luxere hapjes (€ 0,85 per hapje): 
* Gevuld ei met roomkaas en bieslook 

* Gehakt met gesmolten kaas 

* Kaas puntje met gember 

* Wrap met zalm 

* Boerenham rolletje met asperge 

* Dadels met spek 

* Haring en ui 

* Ossenworst en Amsterdamse ui 

* Gerookte kip met een uitje 

 

Amuse hapjes (€ 1,25 per hapje minimaal 30 stuks): 

* Tomaat mozzarella spiesjes met basilicum en pesto 

* Carpaccio met pijnboompit en rucola 

* Beenhamsalade met tapenade van groene olijven 

* Kipfilet op brood met mango  

* Spiesje van gamba’s 

* Ardenne ham met meloen 

* Roggebrood met brie en walnoot 

* Tonijn met gedroogde tomaat 

Knabbel garnituur € 0,65 per persoon (incl. borden) 

* Nootjes 

* Kaasstengel 

* Chips 

* Tukjes  

* Pepsels  

 

Groente tuintje € 25.50 

*48 crudites (rauwe groente) op een bedje van roomkaas en tapenade 
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Barbecue 1 
 
* Kip saté * Hamburgersaus 

* filet lapje gekruid  * Knoflooksaus 

* speklapje  * Saté saus 

* Hamburger 

* Huzaren salade * Brood (vers afgebakken) en kruiden boter  

 

De kosten van deze barbecue zijn        € 11.00 p.p. 

 

Barbecue 2 
 

Vleessoorten:   Sauzen: 

* Kip saté   * Hamburgersaus 

* Varkensfilet   * Knoflooksaus 

* Kipfilet   * Saté saus 

* Hamburger  

* Doorregen varkenslapje 

* Spareribs   

* Brood (vers afgebakken)  met kruidenboter en roomboter. 

 

De kosten van deze barbecue is        €  11.00 p.p. 

 

Als hierboven maar dan aangevuld met: 

*Rundvleessalade           € 15.00 p.p. 

 

Als hierboven maar dan aangevuld met:  

* Vissalade 

* Salade naar keuze         € 17.00 p.p. 

* schep ijs          € 18.10 p.p. 

 

Barbecue 3 

 

Vleessoorten:    Sauzen: 

* Kip saté   * Knoflooksaus 

* French spies   * Cocktailsaus  

* Kipfilet ( gekruid)  * Satésaus  

* Sparerib 

* Hamburger 

* Varkensfilet (gekruid) 

* Biefstukje 

* Brood (vers afgebakken) met kruidenboter en roomboter. 

Rundvleessalade      ## Vegetarische maaltijden in overleg 

 

Vissoort: 

* Vis filet 

* De kosten van deze barbecue is         € 19.00 p.p. 

Als hierboven maar dan aangevuld met: 

*Vissalade              € 22.00 p.p. 

Als hierboven maar dan aangevuld met: 

* Salade naar keuze  

* schepijs / poffertjes / meloen       € 23.50 p.p. 
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Gourmet  
 

Vleessoorten:    Groente: 

* Wij leveren 5 soorten  * Prei 

vlees in overleg   * Uien 

     * Paprika 

     * Champignon 

* Aardappeltjes   * Ananas of banaan 

* Omelet     * Kruidenboter 

* Huzarensalade    * Diverse sauzen (3) 

* Bakboter    * Stokbrood vers afgebakken 

    

 

De kosten voor het gourmet buffet zijn       € 18.50 p.p. 

 

 
 
Friet buffet 
 

Onbeperkt frites eten met vijf soorten snacks, inclusief sauzen en uitjes. 

 

* Bami-blok 

* Frikadel 

* Kroket  

* Kaassoufflé 

* Mexicano 

* Rauwkostsalade 

 

De kosten voor het friet buffet zijn        €  7.50 p.p. 

 

 

 

 

Hapjes buffet voor bij de borrel: 
         

* Rundvleessalade 

* Zalmsalade 

* Fingerfood (olijven, peperdews, zongedroogde tomaatjes, enz. 

 

Warm: 

* Gehaktballetjes 

* Kipspiesjes 

* Kipkluifjes (pittig) 

* Bladerdeeg hapjes        € 14.00 p.p
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Stamppotbuffet 
 

4 soorten stamppot, 1 soort soep en 3 soorten vlees 

 

* Boeren groentesoep, tomatensoep of kippensoep 

* Rodekool of Chinese kool  

* Hutspot of spruitjes 

* Andijvie of rode bieten 

* Zuurkool met appel of spekjes. 

* Boerenkool of  witlof 

* Prei of rucola 

 

* Gehaktbal of  sukadelapje  

* Doorregen varkenslapje of ribkarbonade. 

* Worst  

* Jus 

 

* Augurkenblokjes 

* Piccalilly 

 

 

De kosten voor dit buffet zijn        € 15.50 p.p. 

 

Dessert (keuze uit 2 soorten) 
 

* Dikke rijst 

* Bloempap 

* Dikke pudding         € 5.50 p.p. 

 

 

Boeren buffet 

 

koud 

* Rundvleessalade 

* Kartoffelsalade 

* Gevulde eieren 

* Vers fruitsalade 

* Vers gebakken brood met kruidenboter en tapenade 

 

warm 

* Goed gevulde groentesoep met balletjes 

* Kipsaté met pindasaus 

* Spareribs met knoflooksaus 

* Varkensrollade in Pepersaus 

* Gehaktballetjes in eigen jus 

* Boerenkieltjes (gemarineerde krieltjes met ui, paprika, champignons  

    en spekjes)          € 24.50 
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Bovezolder arrangement A       € 18.00 p.p. (4 uur) 

Deze prijzen gelden ook voor kinderen      € 19.00 p.p. (4½uur) 

          € 20.00 p.p. (5 uur) 

* 2 maal koffie met gesorteerd gebak 

* Drankjes (inclusief buitenlands gedistilleerd)  

* Knabbelgarnituur  

* Per persoon vijf maal een warm hapje  

 

 

Bovezolder arrangement B      € 23.00 p.p. (4½uur) 

          € 24.00 p.p. (5 uur) 

 

* 2 maal koffie met gesorteerd gebak 

* Drankjes (inclusief buitenlands gedistilleerd) 

* Knabbelgarnituur  

* Per persoon vier maal een warm hapje 

* Rond de klok van 22.30 uur serveren wij iets hartigs in overleg; saté met brood, broodje 

hamburger speciaal, broodje beenham, broodje frikandel, broodje kroket, broodje kipfilet, of  

puntzak frites mayo. 

* Ter afsluiting koffie met een bonbon. 

 

 

 
Lunch 
 

*Diverse broodsoorten, wit, bruin, krenten, waldkorn, pistolet en kaiser broodjes. 

 

*Groenten- of tomatensoep 

 

* Koffie en thee 

* Melk  

* Jus d’orange  

 

* Boter 

* Diverse soorten vlees beleg 

* Diverse soorten kaas  

* Zoet beleg          €12,50 p.p. 

 

Extra: 

* Kroket          € 1.00 p.p. 

* Handfruit         € 1.00 p.p.  

* Pasteitje met kippenragout       € 1.50 p.p. 

* Roerei met spekjes en groente      € 1.50 p.p.  
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Desserts 
  

* IJshoorntje   (1 bolletje)        €    1.10 

* Verse fruitsalade         €    1.40 

* IJs coupe (2 bolletjes, saus en slagroom)      €    2.90 

* Pap rijst met boter, kaneel, suiker        €    3.15 

* Room soezen toren met mini gebakjes       €    3.70 

* Warme wafel met vanille ijs en slagroom      €    4.20 

* Warme appeltaart + kaneel ijs       €    5.25 

* Roomijs buffet (diversen soorten ijs)      €    6.50 

* Dessertbuffet; diverse soorten ijs taarten, soesje, spek koek,  

poffertjes, slagroom        €    6.50 

 

De prijzen van deze desserts zijn per persoon. 

 

 

 
De voorwaarden: 

 

* De prijzen gelden vanaf 1 januari 2021 

* De prijzen zijn inclusief  B.T.W. en bediening (geldt niet voor vergaderingen en cursussen) 

* Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum 

* Bij contante betaling op de dag zelf krijgt u 2 % korting.    

* Er is een personenlift aanwezig (liftdiepte 1.10 br. deur 90cm) 

* Bij alle buffetten en barbecues is brood en kruidenboter inbegrepen 

* Alle buffetten en barbecues zijn in overleg samen te stellen 

* In overleg zijn er ook vegetarische en dieet maaltijden te bestellen 

* De spelen worden gespeeld voor eigen risico 

* Voor het eten: kinderen tot 3 jaar gratis en van 3 tot 12 jaar voor de helft van de prijs 

* Zaal groot huur voor vergaderingen € 40.00 

* Zaal klein huur voor vergaderingen € 20.00  

 

Voor een ochtend, middag of avond zijn er diverse mogelijkheden zowel op het gebied van 

eten als op het gebied van vermaak.  

 

Hopende u voldoende te hebben ingelicht verblijven wij met vriendelijke groet, 

 

Firma W. Bovekerk  

Gorinchemsestraat 1 

4231 BE MEERKERK 

tel: 0183 – 351559 

e-mail: info@bovekerk.nl  

www.bovekerk.nl 

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

