Hoe gaan wij te werk
Voor het gemak bieden wij een aantal
arrangementen aan, maar dit is lang niet alles
wat wij te bieden hebben. Ieder feest / partij is
anders en wij doen er alles aan om samen met u
uw feest / partij op maat te maken. Wij spreken
alle mogelijkheden graag met u door en maken
desgewenst een voorstel op maat. Omdat iedere
gelegenheid anders is.

Twee soorten soep

Twee soorten soep

***

***

Runderburger

Runderburger

Kipfilet

Kipfilet

Kip Saté

Kip Saté

Spare Ribs

Spare Ribs

Varkensfilet

Varkensfilet

Runderworstje

Runderworstje

Speklapje

Speklapje
***
Dessertbuffet met ijs,
pudding en bosvruchten

29,50

32,50

Twee soorten soep

Twee soorten soep

***

***

Entrecoté

Vispakketje

Kipfilet

Gamba spies

Kip Saté

Entrecoté

Spare Ribs

Kipfilet

Varkensfilet

Kip Saté

Runderworstje

Spare Ribs

Speklapje

Runderworstje

***

Speklapje

Dessertbuffet met ijs,

***

pudding en bosvruchten

Dessertbuffet met ijs,

35,50

pudding en bosvruchten
38,00

Twee soorten soep
***
Vispakketje
Gamba spies
Champignons in bierbeslag
Groentenspies
Gevulde paddenstoel
Groentepakketjes
Seizoen-variatie

***
Dessertbuffet met ijs,
pudding en bosvruchten
35,00

Groenten grillen op de barbecue kan van alles zijn: paprika, tomaten,
groene asperges, aubergines, gevulde portobello’s, courgettes……. Etc.
afhankelijk van het seizoen keuze uit ten minste drie groeten.

Voorgerechten buffet:

Voorgerechten buffet:

Forel

Forel

Rivierkreeftstaartjes

Rivierkreeftstaartjes

Zalm

Zalm

Verschillende soorten
vleeswaren

Verschillende soorten
vleeswaren

Kipsalade

Kipsalade

Huisgemaakte-

Huisgemaakte-

huzarensalade

huzarensalade

***

***

Entrecoté

Vispakketje

Kipfilet

Gamba spies

Kip Saté

Entrecoté

Spare Ribs

Kipfilet

Varkensfilet

Kip Saté

Runderworstje

Spare Ribs

Speklapje

Runderworstje
Speklapje

***

***

Dessertbuffet met ijs,

Dessertbuffet met ijs,

pudding en bosvruchten

pudding en bosvruchten

41,50

42,50

Bovenstaande twee menu’s zijn ook uit te breiden met twee soorten
soep tegen een meerprijs van 2,50 p.p.

Welkomstdrankjes voor speciale gelegenheden:
Kir 5,00,
Prosecco € 4,75

Alle menu's worden geserveerd met:
keuze uit 2 soorten soep met stokbrood en kruidenboter,

diverse rauwkostsalades,
koude en warme sauzen,
frites,
rijst,
stokbrood en kruidenboter.
Pudding, drie soorten ijs, warm bosvruchten en slagroom.

Glutenvrij, lactosevrij of dieetwensen?
Een voedsel allergie is vervelend genoeg. Het is nog
vervelender wanneer jouw allergie- of dieetwens je belemmert
om uit eten te gaan. Wij doen onze uiterste best om jouw

specifieke wensen te vertalen naar een heerlijk gerecht. Wij
vragen u deze wensen aan ons door te geven. Zo hebben wij
genoeg tijd om een smaakvol alternatief voor te bereiden.

