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Restaurant buitengewoon lekker 
 
Bewust genieten… 
 
Bewust genieten van de omgeving. Dat is de natuur om ons heen, het prachtige Nationaal Park, de 
rust maar niet op de laatste plaats van alle moois en lekkers van het restaurant Buitengewoon 
lekker. 
 
Het restaurant Buitengewoon lekker wordt verzorgd door een enthousiast team en is gevestigd in 
het Buitencentrum De Sallandse Heuvelrug. Het restaurant heeft dezelfde openingstijden als het 
Buitencentrum. Ook buiten deze openingstijden is het voor groepen mogelijk gebruik te maken van 
onze locatie. Je kunt hierbij gebruik maken van ons schitterend terras. Het restaurant is makkelijk 
te bereiken voor rolstoelgebruikers binnen en buiten. Puur natuur, ook op je bord aan de bosrand 
van Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug te Nijverdal. 
 
Wij zijn een jong en enthousiast team dat dagelijks met passie onze gerechten vers voor je bereid. 
Het vaste team bestaat uit vier ervaren krachten en ruim 20 hulpkrachten. 

 

Waar mogelijk wordt voor onze maaltijden gebruik gemaakt van streekgebonden producten. Onze 
producten zijn zoveel mogelijk biologisch en waar mogelijk fairtrade. Wij houden graag rekening 
met eventuele dieetwensen of allergieën.  

 

Feesten  

 
Heb je iets te vieren? Dan biedt Buitengewoon lekker suggesties die de juiste invulling geven aan 
een receptie, feest of brunch. Met onze ervaring denken wij graag met je mee. Wij passen onze 
service waar mogelijk aan je wensen aan. Kijk voor meer informatie op onze website: 
www.buitengewoonlekker.com. De accommodatie en vooral ook het terras van het restaurant 
bieden talrijke mogelijkheden voor het organiseren van een receptie of een feestje.  
Voor openstelling buiten de reguliere openingstijden maken we individuele afspraken voor groepen 
vanaf 20 personen. Voor de menukaart kunt u kijken op www.buitengewoonlekker.com 
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Dranken 
 
Kan koffie        € 18.00 

Kan thee        € 18.00 

Fles tafelwater       €   5,50 

 
Huisgemaakte koeken vanaf.      € 3.25 p.p.  

 
Lunches 
 
 
Heide-Lunch         € 16.95 p.p. 

 

• Soep van de dag  

• Jus d’ Orange 

• Twee royaal belegde broodjes 

 

U kunt bij de lunches als extra bij boeken: 

 

• een stukje fruit voor € 1.25 p.p. per stukje fruit. 

• Kroket € 2.50 p.p. 

• Kan melk en/of karnemelk € 6,95  

 

 
Wijzigingen  
Het is mogelijk wijzigingen aan te brengen in de gereserveerde aantallen tot 48 uur voor aanvang. 

 

Na afloop van uw  bijéénkomst heeft u de mogelijkheid om een drankje met een hapje te nuttigen 
in het restaurant buitengewoon lekker ( minimaal aantal personen 30), een drankje is op basis van 
nacalculatie. Tevens is het mogelijk om tijdens en na uw bijéénkomst gebruik te maken van de 
minibar in de boszaal, deze is gevuld met diverse frisdranken en bier. Wij willen u vragen om de 
dopjes van de flesjes in het schaaltje te bewaren. Drankjes die genuttigd worden zijn op basis van 
nacalculatie.  
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Wij bieden ook een aantal hapjes arrangementen: 

Hapjes A   € 14.75 p.p. 

• Brood met dips 

• Notenmix       

• Bruschetta mix       

• Bittergarnituur       

• Huisgemaakte frietjes      

• Broodje mini burger                 
 

     
Hapjes B   € 17.75 p.p. 

• Brood met dips 

• Bruschetta mix 

• Broodje mini burger 

• Kipsaté spiesje 

• Huisgemaakte friet 

 
Hapjes C   € 19.75 p.p. 
 

• Brood met dips 

• Bruschetta mix 

• Broodje mini burger 

• Kipsaté spiesje 

• Huisgemaakte friet 

• Broodje met warm vlees 
 
U kunt bij de hapjes als extra bij boeken: 
 

• Notenmix  € 0.75 p.p. 

• Overheerlijk dessert  € 3.50 p.p. 
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Bedrijfsuitjes vanaf 30 personen.  

 

• Barbecue en afsluiting bij buitengewoon lekker in buitencentrum, drankjes op nacalculatie 

€ 28.75 p.p. ( bij goed weer )  

 

• Buffetten afsluiting bij buitengewoon lekker in buitencentrum, drankjes op nacalculatie       

€ 28.75 p.p. 

 

• Stamppot buffet, alleen in de wintermaanden bij Buitengewoon Lekker in het 

buitencentrum, drankje op nacalculatie          € 25.50 p.p.     

                                                                                   

 

De Sallandse barbecue (minimaal 30 personen, bij goed weer)  € 28.75 p.p. 

 

Met diverse soorten vlees waaronder Hamburger, Worst, Saté, huisgemaakte sauzen, 

versgebakken stokbrood en vers bereide salades.  

*drankjes worden berekend op nacalculatie. 

 

Wijzigingen  
Het is mogelijk wijzigingen aan te brengen in de gereserveerde aantallen tot 48 uur voor aanvang. 

 

Warm & koud buffet (minimaal 30 personen)     € 28.75 p.p. 

• Huisgemaakte soep 

• Verschillende huisgemaakte salades 

• Diverse warme vlees/vis gerechten 

• Aardappelgarnituur 

• Biologisch brood met huisgemaakte dips 

 

*drankjes worden berekend op nacalculatie. 

 

 

Stamppotbuffet ( Minimaal 30 personen)     € 25.50 p.p. 

Alleen in de wintermaanden te boeken. 

 

• Diverse soorten stamppot 

• Bijbehorende vleessoorten 

• Spekjes ( apart geserveerd van de stamppotten) 

• Jus 

• Garnituren zoals piccalilly, augurk, verse ananas en rucola 

 

 

*drankjes worden berekend op nacalculatie. 

 

Bij de buffetten kan er een dessert worden bijgeboekt voor € 3.50 p.p.  

 

 

Bij minder dan 30 personen komt de reservering buiten openingstijden te vervallen. 
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High Tea (minimaal 2 personen)       € 22.50 p.p. 

 

• Onbeperkt  thee (diverse smaken) 

• Diverse belegde sandwiches 

• Hartige lekkernij 

• Verwen-dessert  

• Huisgemaakte lekkernij 
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