
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 



 

WELKOM BIJ BOUSEMA 

 

 

Wij zijn verheugd dat u een brochure van ons Zalencentrum heeft aangevraagd. 

Bousema is een café-restaurant, party- en bowlingcentrum gelegen aan de voet van 

de Paaschberg. Bij ons kunt u terecht voor een gezellige avond in het café of een 

lekker hapje eten in ons restaurant. 

 

Hebt u iets te vieren? Een jubileum, een bruiloft, een verjaardag of personeelsfeest, 

dan biedt onze moderne feestzaal uitkomst.  

De mogelijkheden van deze ruimte zijn eindeloos. 

 

Wie van midgetgolf of bowlen houdt, komt bij ons zeker aan z’n trekken. We 

beschikken over 18 indoor midgetgolfbanen die ruim zijn opgezet en meer dan 

voldoende uitdaging bieden. 

 

De bowlingliefhebber kan terecht in onze kelder. Een uurtje bowlen op één van onze 

vier bowlingbanen is een belevenis voor jong en oud. Er zijn zitjes gecreëerd aan de 

zijkanten van de bowlingbaan waar u kunt genieten van een hapje en drankje en (op 

afspraak) na afloop gezellig kunt barbecueën, steengrillen, gourmetten of gebruik 

kunt maken van één van onze buffetten. 

 

Maar wat had u gedacht van onze biljarttafels. Wij beschikken over maar liefst 4 

biljarttafels, 2 matchtafels en 1 pooltafel.  

 

Bousema ’t angoan weert! 

 

Peter en Renate Karssenberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Familie Karssenberg 

Zutphenseweg 35 

7241 KP Lochem 

0573-251868      

www.bousemahoreca.nl  Email: info@bousemahoreca.nl 

 

 

 

http://www.bousemahoreca.nl/


 

 

 

 

     Ontvangst 

 

 

Koffie/thee     € 2,20 

Cappucino      € 2.35 

Cake       € 1,25 

Krentewegge     € 1.95 

Gesorteerd gebak    € 2.85 

Klein gebak     € 2.35 

Kaneel Cake      € 1.95 

½ Kaneel cake     € 1.25 

Sauzijcenbroodje    € 2.60 

Luxe Bonbon     € 1.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    ***Bolle Bous*** 
 

A.  

 Hamburger ( rund)    Uien / gesneden spek 

 Varkenshaasmedaillon    Paprika/ Champignons 

 Varkensfilet      Aardappelsalade 

 Kipfilet      Friet 

 Duitse Biefstuk     Stokbrood 

 3 soorten koude sauzen    Kruidenboter 

 Aardappelkroketten    

Rauwkostsalade     IJs       €20.00 p/p 

 

 

B.    Bolle Bous A maar uitgebreid met: 

  

Kogelbiefstuk     Gebakken aardappelen 

 2 soorten koude groenten   Pepersaus 

 4 soorten warme groenten   Pastasalade      € 24.50 p/p 

 

 

     

 

***Steengrill*** 
 

A 

 Kogelbiefstuk     Paprika 

 Kipfilet      Uien/ Champignons 

 Varkensfilet     Aardappelsalade 

 Pepersteak      Huzarensalade  

 Varkenshaas medaillons   Stokbrood 

 3 soorten koude sauzen    Kruidenboter 

 Aardappelkroketten      

 Friet       IJs        € 21.00 p/p 

 

 

 

B    Steengrill A maar uitgebreid met: 

  

 Gebakken aardappelen    2 soorten koude groenten 

 4 soorten warme groenten   Pastasalade      € 24.00  p/p 

                     De huzarensalade vervalt in dit menu 
 

 
 

 



***Barbecue*** 

 

A. Kipfilet met spek     Rauwkost 

 Filetlapje      Stokbrood 

 Hamburger      Kruidenboter 

 Saté       Friet 

 Speklapjes      Huzarensalade 

 3 soorten koude sauzen    Aardappelsalade      € 17,50p/p 

 

B. Runderbrochette     Rauwkost 

 Entrecote      Stokbrood 

 Hamburger      Kruidenboter 

 Saté       Friet 

 Varkenshaasmedaillons    Huzarensalade 

 Kipfilet met spek     Aardappelsalade 

Warme groenten     Pastatsalade 

Pepersaus      3 soorten koude sauzen   

Saté saus       

                € 25.00 p/p 

                ***Kinder Barbecue*** ( t/m 12 jaar) 

   

 Kinderspies      mini broodje 

 Hamburger      Friet 

 Bbq worstje      Sausjes 

 Sate       Stokbrood 

        Marsmellows 

             € 8.95 per kind 

      ***Gourmet*** 

A. 350 gram vlees     Tomaat/komkommer/Prei 

 Spek/ham/champignons   Zilveruitjes/uien/Paprika 

 Eier-pannenkoekbeslag    Stokbrood 

 3 soorten koude sauzen    Room -en kruiden boter 

 Friet       Ijs na  

 Fruitmix         € 20.00 p/p  

        I.p.v. vlees – vis € 23,50 p/p 

 

B        Gourmet A. maar uitgebreid met: 

  

2 soorten koude groenten   Gebakken aardappelen 

 4 soorten warme groenten   Aardappelkroketten 

           € 23.50 p/p 

         I.p.v. vlees – vis € 25,00 p/p 

  
    



 
 

***Achterhoekse Koffietafel*** 

 

 

Groentesoep      Beschuit 

6 soorten beleg     Roggebrood 

2 soorten kaas     Knäckebröd 

2 soorten jam     Gesorteerde broodjes 

Wit/bruin/volkorenbrood   Vers fruit salade 

Krentenwegge     Koffie/thee/melk/Vruchtensap 

           

€ 13,50 p/p  

 

Uitbreidingen: 

Kroket      € 2,00 

Huzarensalade    € 2,00 

Omelet   € 2,00 

Gehaktbal    € 3,50 

Gekookt ei   € 1,00 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
***Koud/Warm Buffet *** 

A Koud: 

 Ardennerham – meloen     3 soorten koude sauzen 

Rollade       Gevulde komkommers 

 Zoute haring      Gevulde eieren 

 Rosbief       Gevulde tomaat 

 Sardientjes       Asperges ham 

 Stokbrood       Huzarensalade 

 Kip/Kerriesalade      Rauwkost salade 

Warm:  

 Schnitzel       Saté 

 Stukjes varkenshaas met champignonroomsaus Bitokballetjes 

                € 23,50 p/p 

***Koud/ Warm buffet *** 

B     Koud:      Warm: 

 Gevulde komkommers    Nasi 

 Gevulde eieren    Stukjes varkenshaas met   

 Gevulde tomaat    champignonroomsaus 

 Asperges ham    Schnitzel 

 Zoute haring    Warme beenham 

 Zalm      Aardappelkroketten 

 Rosbief     Gebakken aardappel met garnituur 

 Rollade     Getrancheerde ossenhaas met  

 3 soorten koude sauzen     Garnituur 

 Huzarensalade    Jagersaus 

 Zalmsalade     Pepersaus 

 Rauwkostsalade      

 Stokbrood  

 Kruidenboter            € 29,50 p/p 

 

***Warm Buffet*** 

Groentesoep 

 Ravioli       Ossenhaas getrancheerd  

Gebakken aardappelen met garnituur                           met garnituur  

 Rösti met garnituur    Bitok balletjes met pikante saus 

 Aardappelkroketten    4 soorten warme groenten 

 Warme beenham     2 soorten warme sauzen 

 Kipfilet gebakken vruchten   stokbrood 

 Varkenshaas getrancheerd met  

Champignonroomsaus   Kruidenboter 

 Schnitzel      Friet 

               € 25,00 p/p 

  
 



 

 
***Hapjestafel buffet *** 

 

 A  Klein slaatje  

 Gevulde eieren 

 Gevulde tomaat 

 Brie met salami op stokbrood 

 Kaas 

 Asperges ham 

 Zoute haring op roggebrood 

 Gehaktballetjes in pikante saus  

 TV sticks 

 Saté 

 Stokbrood en kruidenboter extra      € 12.50  p/p 

 

B   Hapjestafel A  uitgebreid met: 

 Carpaccio 

 Paling 

 Zalm         € 16,95 p/p 
 

 

               ***Tapas Snack Buffet *** 

 

Mini Hamburger     Mini Hotdog 

Kipnuggets      Gehaktballetjes in saus 

Bitterballen      Chickenwings 

Mini frikadellen     Mini kaassoufflés 

Mini Bami schijfjes     Spicy wedges 

Mini Nasischijfjes     Friet 

 Mini loempia’s     Rauwkost      

           € 14.50 p/p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Diners 
 

 

***3 soorten diner***     

 

Tomaten/groentensoep 

 

Glas wijn ( of een drankje naar keuze) 

 

Biefstuk/varkenshaas/Schnitzel ( Schaal met voor ieder 1 stukje van elk soort) 

4 soorten warme groenten 

2 soorten koude groenten 

3 soorten aardappelen 

2 soorten sauzen 

 

IJs 

2 soorten bavarois 

vruchten 

Slagroom 
 

         € 26,50 p/p 

 

 

 

Diner  Keuze menu     zelfde als hierboven maar dan keuze 

 

Biefstuk        € 26,50 

Schnitzel        € 26,50 

Varkenshaas       € 26,50 

Vis         € 26,50 

Kaassoufflé        € 26,50 
met gebakken ananas (eigengemaakt)   
 
          Andere vlees of vissoorten zijn mogelijk, eventueel voor meerprijs 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

***Nagerechten buffet*** 

 
A        3 soorten ijs 

 1 soort bavaroise 

 Slagroom  

 Chocolade mousse  

 Vruchtensalade         € 7,50 p/p 

 
 

 

 

 

B 3 soorten ijs 

 2 soorten bavaroise 

 Slagroom  

 Chocolade mousse 

 Vanille mousse 

 Warme kersen met likeur 

 Warme chocolade saus 

 Vruchtensalade        € 10,50 p/p 

 

 

 

 

 

C 3 soorten ijs op schaal; 

 Met slagroom        € 3,50 p/p 

  

    + extra vers fruit     € 4,50 p/p  

    

  

  

 

 

 

D   Vers fruit cocktail       € 4,50 p/p 

 
    
 
  
 

 



Winter 
 

              ***Stamppot buffetten*** 

 

 

A 3 soorten stamppot ( hutspot / zuurkool / boerenkool) 

 Spek 

 Worst 

 Extra Keuze uit: Karbonade of braadworst of ribben of Hachee 

 Gebakken uien / spek 

 Zilveruitjes en augurkjes 

 Jus   

            € 16,50 p/p 

 

B  2 soorten stamppot ( Hutspot of Zuurkool of Boerenkool) 

 Spek 

 Worst 

Ribben 

 Gebakken uien / spek 

 Zilveruitjes en augurkjes 

 Jus 

            € 14,50 p/p 

 

C 1 soort stamppot ( Hutspot of zuurkool of Boerenkool) 

 Spek 

 Worst 

 Gebakken uien / spek 

 Zilveruitjes en augurkjes 

 Jus 

            € 10.00 p/p 

 

Maaltijdsoep: 
 

 Snert speciaal: met roggebrood spek en worst 

            € 5,95 p/p 

 

   

      

  
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

De bowlingbaan is ingericht in een gezellige sfeer. Hier kunt u bowlen, 

maar ook genieten van een lekker hapje of drankje. De gezellige zitjes aan 

de zijkant van de bowlingbaan geven u een overzicht over de bowling. 

Het keldertje is een ware intieme gelegenheid, waar u gezellig kunt zitten 

of gebruik kunt maken (afgesloten) van een van onze geweldige 

buffetten. 

Natuurlijk kunt u ook plaats nemen aan onze bar. Een drankje, praatje, 

alles is mogelijk. 

 

 

    *** Prijzen bowlingbaan*** 

 

Ma t/m do  16.00 – 24.00 uur  € 18,50 

Vrijdag   16.00 – 18.00 uur  € 18.50 

Vrijdag   18.00 – 24.00 uur  € 23,00 

Zaterdag    12.00 – 18.00 uur  € 18,50 

Zaterdag   18.00 – 24.00 uur  € 23,00 

Zondag   12.00 – 24.00 uur  € 23,00 

Officiële Feestdagen  12.00 – 24.00 uur  € 25,00    

      Deze tarieven gelden voor per uur / per baan 

 

Wat kunnen wij u bieden in de bowlingbaan: 

- 4 bowlingbanen 

- Discobowlen en moonlightbowlen 

- Poolbiljart 

- Dartbanen ( op afspraak) 

- Buffetten 

- BBQ 

- Gourmetten 

- Bolle Bous 

- Plates 

- Snacks 

- En nog veel meer …………….. 

 



Wie kent het niet, het midgetgolfspel. Wij beschikken over 18 outdoor 

midgetgolfbanen, die binnen opgesteld staan. Deze banen liggen in een sfeervolle 

zaal, die qua grootte aangepast kan worden. Zodat ieder gezelschap de gezelligheid 

proeft. Natuurlijk ontbreekt de mogelijkheid niet, om van een hapje of een drankje te 

genieten. U kunt voor, tijdens of na het midgetgolf gebruik maken van ons 

uitgebreide assortiment buffetten, bbq’s, steengrill en noem maar op.  

Kosten midgetgolf  € 4,50 p/p 

Klompjesgolf is bijna hetzelfde als het gewone midgetgolf, maar u krijgt een stick 

met een klompje eraan. Dit zorgt voor komische momenten. 

Kosten Klompjesgolf € 5,50 p/p 

 

    ***Klompjesgolfarrangement*** 

 

Binnenkomst:  Koffie – Krentewegge 

Klompjesgolf 

Boerenbuffet:  Boerengroentesoep 

   Schnitzel 

   Kipsaté 

   Spare ribs 

   Gehaktballetjes in de jus 

   Huzarensalade 

   Friet 

   Slabonen met spekjes 

   Aardappelkroketten 

   Gebakken aardappelen met garnituur 

 

Kosten arrangement       € 24,95 p/p 

Kosten arrangement incl. 4 uur vrij drinken   € 47,50 p/p 

 

 



 

 
 

Dan ga je toch zeker naar Bousema! 

Wij hebben speciale arrangementen voor een perfecte kinderpartij. Je kunt gebruik 

maken van de bowlingbaan of van de midgetgolfbaan. 

 

 

Bowlen op je eigen kinderfeestje, dat is toch helemaal super! Bij ons kan dat! Je kunt 

kiezen of je gezellig met z’n allen gaat bowlen of je kiest voor een arrangement.  

Dit arrangement houdt in:  1 uur bowlen 

  Bordje friet met frikandel of kroket 

  Onbeperkt Ranja 

  IJsje na 

Natuurlijk draaien wij jouw lievelingsmuziek en gaan de lichten tekeer op de 

bowlingbaan. 

Voor de allerkleinsten hebben we speciale bumpers, zodat de kegels ook bij hen 

omgaan. 

Kosten kinderarrangement: € 9,95per kind 

 

 

  

Uiteraard kun je met je partijtje ook gaan midgetgolfen. Ook hier hebben we een 

speciaal arrangement voor. 

1 uur midgetgolf 

Bordje friet met frikandel of kroket 

  Onbeperkt Ranja 

  IJsje na 

Kosten kinderarrangement: € 9,95 per kind 
 Midgetgolf is echter alleen te boeken op vrijdag, zaterdag en zondag 

 

 

 

Kun je niet kiezen tussen bowlen of midgetgolf? Dan is het combi arrangement echt 

iets voor jou.  Een combiarrangement houdt in:  

  1 uur bowlen 

  Frietjes met kroket of frikandel 

   Onbeperkt Ranja 

  1 uur midgetgolf 

  IJsje na 

Kosten combi arrangement: € 12.50  per kind 

 
Minimale aantal kinderen bij een kinderarrangement is 4 kinderen, en is bedoeld voor kinderen 

t/m 14 jaar. 

 



 

***Algemene informatie*** 
 

 

Koude Hapjes        € 0,90 per stuk 

Warme Hapjes       € 0.90 per stuk 

Luxe Hapjes        € 1,50 per stuk 

 

 

Consumpties vanaf                  € 2,10 

 

     ***Vrij drinken arrangement:***  

koffie/ cake/ 4 uur vrij drinken ( m.u.v. buitenlandsgedistilleerd). Kan alleen in 

combinatie met eet arrangementen 

         € 25,00 

Uitbreidingen: · 

Ieder uur extra vrij drinken     €  7,50 p/p 

Nootjes op tafel       €  0.50 p/p 

 

 

***Bruiloft arrangement*** 

Koffie – Taartenbuffet 

4 uur lang vrij drinken ( m.u.v. buitenlands gedistilleerd) 

2 x warme hap 

2 x koude hap 

Koffie – broodje na 

         €  27,00 p/p 

Uitbreidingen: 

Champagne of Kir Royal bij binnenkomst ipv koffie € 2.00 

Saucijzenbroodje aan het eind     € 1,10 

Broodje warm vlees + satesaus    € 1,50 

Nootjes op tafel       € 0,50 

 
Voorwaarden arrangementen Bousema: 
 

Het exacte aantal personen dient uiterlijk 1 dag van te voren bij ons bekend te zijn. 

Indien er uiteindelijk toch minder mensen komen dan u had op gegeven, dient het bedrag aan 

baanhuur ( wanneer u de bowling heeft gereserveerd) en diner betaald te worden voor de niet 

afgemelde persoon of  

Personen 

 

Kinderen tot en met twaalf jaar rekenen we voor de halve prijs. Dit moet wel van te voren gemeld 

zijn ( met uitzondering van de kinder bbq) 

 

***Prijswijzigingen onder voorbehoud*** 

 
 



 
 

 

Bolle Bous  Grote pan  Nagerechten  Steengrill   Bowling  Poolbiljart  

BBq 

Frisdrank  Partijen Gourmetten 

Kinderbbq  sjoelbak   Moonlight bowlen 
Dartbanen  
Buffetten   Het 

keldertje 

Gezelligheid   
Bieren 

Wijnen Feesten 

BBQ  Hapjestafel 
Midgetgolf 

stick  

buffet  Koud en 

warme buffetten 
verjaardagsfeestje 

Stamppotbuffet 

Klompjesgolf 
Disco bowlen 
Kindermenu’s 
Boerenkool Tapas snackbuffet 

Zuurkool Koude 

hapjes Bowlingballen Borrelen midgetgolfballen 
Hutspot Sorbet Warme hapjes Gezellig zitten 

Nagerechtenbuffet Hachee Diners Midgetgolf  

Marshmallows maken  Plates Biljarten  Snert Bowlen snacks 

Midgetgolfbanen Combiarrangement 

Bowlingballen Boerenbuffet Kinderarrangement 
 
 

 


