
Lekker,
ambachtelijk
en goed
verzorgd

Uw catering-
specialist



ZAKELIJKE BUFFETTEN
Natuurlijk verzorgt catering Bosch-Wensink ook 

zakelijke buffetten. Van diners tot warm-koude 

buffetten en barbecues: de gasten worden 

in een perfecte ambiance ontvangen waarbij 

hoogstaande cateringservice is gegarandeerd. 

Bosch-Wensink regelt de zakelijke buffetten tot 

in het kleinste detail zodat de gastheer/

gastvrouw zich kan richten op zijn/haar gasten. 

CATERING OP MAAT 
Catering Bosch-Wensink verzorgt catering op 

maat. Van een kleine groep tot een complete 

feestzaal, zowel zakelijk als particulier: voor  

elk gezelschap is er een passend buffet. 

Onbekommerd en zorgeloos feestvieren 

dankzij de buffetten van catering Bosch-

Wensink. Waarbij de gerechten niet alleen 

lekker zijn, maar ook mooi gepresenteerd 

worden. Zo draagt Bosch-Wensink bij aan 

een feest om nooit te vergeten.

Catering Bosch-Wensink regelt buffetten tot 

in de puntjes. Culinair en gastvrij zoals van een  

cateringspecialist mag worden verwacht. 

Bovendien regelt Bosch-Wensink ook de 

entourage. Denk daarbij aan luxe partytenten, 

verwarmd, en met extra meubilair.

ENKELE VOORBEELDEN
•  Hapjesbuffet vanaf € 18,70 p.p. 
•  Stift buffet vanaf € 17,25 p.p. 
•  Italiaans buffet vanaf € 22,80 p.p. 
•  De tafel van Bosch-Wensink vanaf  

€ 23,25 p.p. 
•  Buffetten met seizoensgebonden 

producten

van Bosch-Wensink

LEKKER, AMBACHTELIJK 
EN GOED VERZORGD

Buffetten
ONBEKOMMERD EN ZORGELOOS 
UW FEEST THUIS VIEREN! 
Catering Bosch-Wensink helpt u daar graag bij.  
De hele of gedeeltelijke organisatie wordt door ons 
ervaren en vakkundige personeel verzorgd, zodat u 
thuis een onvergetelijk feest kunt vieren zonder 
alle bijkomende beslommeringen. Wij zorgen 
voor een perfecte catering bij u thuis. Wat dacht u 
bijvoorbeeld van een geheel verzorgde barbecue of 
een buffet. Wij regelen de barbecue of buffetten tot 
in de puntjes. Culinair en gastvrij zoals u van ons mag 
verwachten, we kunnen uw huiskamer uitbreiden  
met een luxe partytent, verwarmd en ingericht met 
extra meubilair; geen enkel probleem. Catering 
Bosch-Wensink zorgt voor een uitstekende  
cateringservice bij u thuis inclusief geheel 
verzorgde barbecue! Natuurlijk bieden we de beste 
kwaliteiten in: ontbijtbuffetten, lunches, uw 
bedrijfsopening, jubilea, bruiloften, enzovoorts. 

BEDRIJFSRELATIES ONTVANGEN
Wij zorgen ervoor dat uw gasten in een perfecte 
ambiance worden ontvangen en garanderen een 
hoogstaande cateringservice. Catering Bosch-
Wensink organiseert uw bijeenkomst van A tot Z; 
tot in het kleinste detail. Wij ontzorgen u waardoor u 
zich geheel kunt richten op uw gasten. Samen met 
u bepalen we uw wensen en maken op maat de 
catering voor u klaar. Voor uw bedrijf verzorgen we 
diners, warme of koude buffetten en barbecues. 
Informeert u geheel vrijblijvend naar alle 
mogelijkheden. 
Catering Bosch-Wensink:  voor meer dan alleen een 
uitstekende cateringservice voor uw bedrijf.

service 
Smaakmakende...

WWW.BOSCH-WENSINK.NL



De Luxe Lunch 
(vanaf 8 personen bestellen) 
Dit is een voorbeeld. Vraag naar alle mogelijkheden.

•  1 Luxe bake-off broodje, belegd met  
carpaccio, pesto en rucola

•  1 Luxe broodje gerookte zalm met 
roomkaas gegarneerd met sla, tomaat en 
komkommer 

• Koffiebroodje
• Vers fruitsalade 
• Melk en jus d’orange
• Servies (wij doen de afwas voor u)
• Servetten

De lunch wordt op schalen geserveerd
en bezorgd bij u op locatie.

Wij verzorgen ook graag uw 

drankjes bij een buffet of diner.  

Voor iedere gelegenheid hebben 

wij een passende oplossing.

DRANKJES

HAPJES

Wij hebben voor elk wat wils. Hapjes zijn te bestellen vanaf 40 stuks.  Voor prijzen en 

aantallen kunt u het beste contact met ons opnemen.

Hapjes 
klassiek

Stokbrood hapjes
de luxe

Tapas
glaasjes

€ 12,50 P.P.

Broodjes 
Open belegde zachte broodjes € 2,75 p.s.

Open belegde harde pistoletjes € 2,85 p.s.

Dicht belegde zachte broodjes € 2,65 p.s.

Dicht belegde harde pistoletjes € 2,75 p.s.

Soep 
Soep naar keuze € 3,10 p.p.

Warme gerechten
Broodjes gehaktbal met sauzen € 3,85 p.p.

Broodjes hamburger met sauzen € 3,85 p.p.

Broodjes warm vlees met sauzen € 3,85 p.p.

LUNCH

Erbij 
Melk of karnemelk naar keuze € 2,65 per ltr.

Jus d’orange € 3,50 per ltr.

Stuk fruit naar keuze € 1,50 p.s.

Lunchpakket € 14,00 p.p.
Wit zacht broodje met ham 

Bruin zacht broodje met kaas

Rozijnenbol 

Flesjes jus d’orange 

Pakje melk

Reep zoet

Stuk fruit

Bosch-Wensink is het adres voor 

lunches (luxe belegde broodjes, 

privélunches, lunchpakketten, 

vergaderarrangementen en 

bedrijfscatering). Ook voor hapjes 

(warm en koud) en drankjes 

voor privéfeesten en zakelijke 

bijeenkomsten bent u bij ons 

aan het juiste adres.

Lunch,
drankjes 
en hapjes



Mini (3 tot 4 personen)
Denekamper bruggetjes

Gehakballetjes

Snackworstjes

Cordon bleus 

Midi (5 tot 7 personen)
Spareribs

Gehaktvingers

Gehaktballetjes

Borrelpootjes

Kipspiesjes

Zeeuws spek

De Luxe (8 tot 10 personen)
Spareribs

Denekamper bruggetjes

Kipspiesjes

Gehaktvingers

Snackworstjes

Mini cordon bleus

Gehaktballetjes

Zeeuws spek

smulsteen

€ 17,50 PER STEEN

€ 25,00 PER STEEN

€ 34,00 PER STEEN

De Twentse

Een van de bekendste producten van Bosch-Wensink is de Twentse  
Smulsteen. De smulsteen wordt gevuld met ambachtelijk bereide snacks.  
Bijzonder gemakkelijk de lekkerste gerechten op tafel. Brood, sauzen en 
kruidenboter maken de smulsteen compleet.

plateau

Het culinaire plateau van Bosch-Wensink is een hele meter vol 

lekkernijen. Het plateau is gevuld met 25 ambachtelijk 

bereide gerechtjes zoals zalm, salades, tapenade, wraps, 

rollade en saté. Het plateau wordt geserveerd met 

Twents boerenbrood. Het resultaat is een originele 

manier van gerechtjes serveren. Perfect voor 

het buffet tijdens feesten, maar ook leuk aan 

tafel. Iedereen stelt immers zijn eigen bord 

samen en er is keuze genoeg. 

Meerinformatie?0541-352077

Heerlijk samen
    genieten

Het culinaire



VAN DE OFYR
• Diverse gemengde spiesen
• Hamburger – Braadworst 
• Varkensfilet – Kipfilet 
• Bieflapje – Speklap     
• Scampispies

MONOLITH GRILL
•  Aan een stuk, langzaam gegaarde,  

gemarineerde staartstuk
• Gemarineerde zijde zalm
•  Knapzakjes gevuld met shoarmavlees

SALADEPAKKET  
•  3 soorten eigengemaakte  

huzaren- party- en santiagosalade
•  2 soorten eigengemaakte rauwkost
• Warme satésaus
• Knoflooksaus, whiskysaus
• Stokbrood

NAGERECHT
Een extra dessert (ijs en bavaroise) 
€ 7,50 p.p. extra berekend

Pakket  “Twents super” 
Vanaf 20 personen

Echt culinair barbecueën begint bij Catering Bosch-Wensink. Bakken, 
grillen, roken en garen. Van pizza tot sparerib en van biefstuk tot 
complete zalm. Met de Monolith grill en de Ofyr maken wij dit
mogelijk. Op de Monolith grill en de Ofyr kunnen wij u diverse 
pakketten aanbieden:

Monolith 
grill arrangementen 

VAN DE OFYR
• Diverse gemengde spiesen
• Hamburger – Braadworst 
• Bieflapje – Speklap

MONOLITH GRILL
•  Aan een stuk, langzaam gegaarde,
 gemarineerde karbonade 
• Gemarineerde zijde zalm
•  Knapzakjes gevuld met shoarmavlees

SALADEPAKKET  
• 3 soorten eigengemaakte 
 huzaren-  party- en santiagosalade
•  2 soorten eigengemaakte rauwkost
• Warme satésaus
• Knoflooksaus, whiskysaus
• Stokbrood

Pakket  “Twents gevoel “
Vanaf 20 personen

€ 28,00 P.P.

€ 25,00 P.P.

Bij deze arrangementen zijn koks 2 uurtjes 
aanwezig om voor u te barbecuen. Bij 
langere tijden worden de uren extra 
berekend. Deze extra uren worden 
berekend na de volledige 2 uur, € 35,00  
per persoon per uur. VOORGERECHTEN / BIJGERECHTEN

•  Huzarensalade in een schaal 
•  Rundercarpaccio met Parmezaanse kaas 
 en rucola
•  Schaal met verschillende soorten 
 gedroogde ham
•  Tomaat met buffelmozzarella 
•  Gerookte zalm met mosterddille saus
•  1 soort eigengemaakte rauwkost
•  Sla mesclum ( soorten sla met appel, uitjes, 

paprika en dressing)
•  Knoflooksaus, kruidenboter
•  Stokbrood (bruin/wit)

MONOLITH GRILL / OFYR
•  Aan een stuk, langzaam gegaarde,  

gemarineerde rosbief
• Lamsrack met honing–tijmsaus
• Gamba’s in tomatensaus
• Aan een stuk, langzaam gegaarde, varkensnek
• Gemarineerde zijde zalm
• Knapzakjes gevuld met reepjes vlees
• Gepofte roseval aardappel van de barbecue

NAGERECHT
Een extra dessert (ijs en bavaroise) 
€ 7,50 p.p. extra berekend

Pakket  “Twentse beleving” 
Vanaf 30 personen

• Tent 3 x 3 meter
• Werkuren culinaire 
 kok, 2 uurtjes
• 1 buffettafel
• Monolith met houtskool
• De Ofyr
• Hout voor de Ofyr
• Wij doen de afwas
• Borden, bestek en servetten
• Opschepmateriaal

Alle Monolith grill  arrangementen zijn inclusief

VOORGERECHTEN
Hieronder een aantal heerlijke culinaire  
hapjes. 2 bordjes per persoon naar keuze.
• Vitello tonato
•  Rundercarpaccio met heerlijke kaas en  

dressing
• Zalmtartaar
•  Sinaasappel carpaccio met siepel compote, 

rauwe ham en feta
•  Pastrami met gemarineerde abrikozen

SOEPJES 
• Soep naar keuze geserveerd in
 een weckpotje

VAN DE BARBECUE
• Diverse gemengde spiesen
• Hamburger – Braadworst 
• Varkensfilet – Kipfilet 
• Scampi – Speklap   
  
VAN DE MONOLITH GRILL
•  Aan een stuk, langzaam gegaarde,  

gemarineerde Rosbief
• Gemarineerde zijde zalm
•   Knapzakjes gevuld met shoarma vlees

SALADEPAKKET  
•  3 soorten eigengemaakte 
 huzaren- party- en santiagosalade
• 2 soorten eigengemaakte rauwkost
• Warme satésaus
• Knoflooksaus, whiskysaus
• Stokbrood

NAGERECHT
Een extra dessert (ijs en bavaroise) 
€ 7,50 p.p. extra berekend

Pakket  “Net even anders”
Vanaf 20 personen

€ 35,00 P.P.

€ 30,00 P.P.



Gaat u zelf aan de slag met uw eigen Barbecue, hieronder bevindt u een aantal all-in  BBQ pakketten.

Bosch-Wensink verzorgt barbecues voor zakelijke en privéfeesten.

Veel is mogelijk: met vlees uit eigen slagerij, vis of vegetarisch. 

Luxe bbq pakketten

* SALADEPAKKET
•  Twee soorten zelfgemaakte 
 huzaren- en santiagosalade
•  Zelfgemaakte rauwkost 
 (bij het luxe bbq pakket twee 
 soorten zelfgemaakte rauwkost)

• Warme satésaus
• Knoflooksaus en whiskysaus
• Stokbrood

All-in bbq pakketten

Pakket A
Runderhamburger

Varkenslapje

Worstje

Gemarineerde speklap

Inclusief saladepakket *

Pakket D
Spies naar keuze

Hamburger

Karbonade

Gemarineerde speklap

Inclusief saladepakket *

Pakket B
Spies naar keuze

Karbonade

Worstje

Gemarineerde speklap

Inclusief saladepakket *

Pakket E
Franse medaillon 

Kipsaté spies

Gemarineerde speklap

Hamburger

Inclusief saladepakket *

Pakket C
Spies naar keuze

Uiensteak

Gemarineerde speklap

Worstje

Inclusief saladepakket *

Pakket F
Shaslick

Worstje

Karbonade

Knapzakje

Gemarineerde speklap

Inclusief saladepakket *

€ 11,50 P.P.

€ 12,50 P.P.

€ 12,50 P.P.

€ 13,00 P.P.

€ 14,50 P.P.

€ 15,00 P.P.

Luxe pakket A
€ 18,50 P.P.

Diverse gemengde spiesen

Hamburger - Braadworst 

Varkensfilet - Kipfilet 

Bieflapje - Karbonade    

Speklap of reepjesvlees

Inclusief saladepakket *

Luxe pakket B
€ 20,50 P.P.

Diverse gemengde spiesen

Hamburger - Braadworst 

Varkensfilet - Kipfilet 

Bieflapje - Karbonade    

Speklap of reepjesvlees

Zalmsteak - Scampispies

Inclusief saladepakket *

HEEFT U GEEN BBQ TOT UW BESCHIKKING ?
Het gebruik van een barbecue is gratis. Voor het gas rekenen we € 10,00 en voor het schoonmaken

€ 25,00. Natuurlijk kunt u de barbecue zelf ook schoonmaken, dan vervallen deze kosten.



Catering Bosch-Wensink is een familiebedrijf dat al meer dan 

45 jaar bestaat. Bosch-Wensink organiseert en verzorgt alle 

feesten, recepties, borrels, diners, buffetten, barbecues en 

andere gelegenheden tot in de puntjes. Speciaal op maat 

gemaakt. Zowel zakelijk als particulier. 

De catering van Bosch-Wensink is perfect voor wie

• de organisatie van A tot Z uit handen wil geven

• food (& drinks) wil laten verzorgen

• op zoek is naar een geschikte locatie

• tenten, meubilair en heaters wil huren

Voor meer informatie bekijk onze website of neem contact 

met ons op.

CATERING BOSCH-WENSINK
Edisonweg 8

7591 HK  Denekamp

0541 352077

catering@bosch-wensink.nl 

Geheel verzorgd

Catering van 
Bosch-Wensink

WWW.BOSCH-WENSINK.NL


