VERGADERARRANGEMENTEN
Vergaderarrangement 3 uur
€ 17,50 per persoon
• Onbeperkt koffie, thee en frisdrank tijdens de vergadering
• Pen en blocnote
• Flipover met stiften
Vergaderarrangement 3 uur inclusief lunch
€ 35,00 per persoon
• Onbeperkt koffie, thee en frisdrank tijdens de vergadering
• Pen en blocnote
• Flipover met stiften
• Lunch (Soep, belegde broodjes en een warme snack)
Vergaderarrangement 4 uur
€ 22,50 per persoon
• Onbeperkt koffie, thee en frisdrank tijdens de vergadering
• Pen en blocnote
• Flipover met stiften
Vergaderarrangement 4 uur inclusief lunch
€ 40,00 per persoon
• Onbeperkt koffie, thee en frisdrank tijdens de vergadering
• Pen en blocnote
• Flipover met stiften
• Lunch (Soep, belegde broodjes en een warme snack)
Vergaderarrangement 6-8 uur
€ 52,50 per persoon
• Onbeperkt koffie, thee en frisdrank tijdens de vergadering
• Pen en blocnote
• Flipover met stiften
• Lunch (Soep, belegde broodjes en een warme snack)
Beamer met scherm
Handmicrofoon

€ 50,00 per dag
€ 40,00 per stuk

VERGADERARRANGEMENTEN OPTIONEEL
Ontvangst met koffie, thee en cake
€ 4,50 per persoon
Ontvangst met koffie, thee en petitfour
€ 4,75 per persoon
Ontvangst met koffie, thee en gepersonaliseerde petitfour € 4,95 per persoon
Ontvangst met koffie, thee en gesorteerd gebak
€ 5,25 per persoon
Mand met fruit
Nootjes en Zoutjes op tafel
Warm hapje
Koud hapje

v.a.

€ 15,00 per mand
€ 3,50 per schaaltje
€ 0,80 per stuk
€ 1,00 per stuk

Tomatensoep met oerbrood
Mosterdsoep met oerbrood

€ 4,95 per persoon
€ 4,95 per persoon

Ontbijtbuffet vanaf 10 personen
Lunchbuffet vanaf 10 personen

€ 14,50 per persoon
€ 17,50 per persoon

•
•

Soep, belegde broodjes en een warme snack
Koffie, thee, vruchtensappen en zuiveldranken

Drie gangen diner vanaf 10 personen
All-in Gourmet 2,5 uur vanaf 10 personen
•

v.a.

€ 27,50 per persoon *
€ 32,50 per persoon **

Inclusief koffie, thee, frisdrank, bier, wijn en binnenlands gedistilleerde dranken

All-in Buffet 2,5 uur vanaf 25 personen

€ 39,50 per persoon ***

•

Inclusief koffie, thee, frisdrank, bier, wijn en binnenlands gedistilleerde dranken

•
•

Warm en koud buffet
Dessertbuffet

*Zie 3-gangen keuze menu in de bijlage
**Zie menu All-in Gourmet in de bijlage
***Zie menu All-in Buffetbuffet in de bijlage

3-GANGEN KEUZE MENU*
VOORGERECHT
Rundercarpaccio met rucola, pijnboompitten en Parmezaanse kaas.
Of
Gemarineerde gravad lax met een komkommer salsa en een mosterd dille saus.
HOOFDGERECHT
Kalfsentrecote met een gratin taartje van pastinaak en groenten van het seizoen
met een jus van rode wijn.
Of
Zalm met hollandaisesaus geserveerd met zongedroogde tomaten en zomerse
groenten.
Hoofgerechten worden geserveerd met Pommes noisette en mesclun salade.
DESSERT
Bananen bavarois, karamelgelei en gekarameliseerde walnoten en een crumble
van pistache.
*MOCHT U EEN ALLERGIE HEBBEN OF EEN SPECIAAL DIEET VOLGEN, VERNEMEN
WIJ DAT GRAAG ZODAT WIJ EEN ALTERNATIEF GERECHT VOOR U KLAAR KUNNEN
MAKEN.

MENU GOURMET**
GOURMETTEN IS BIJ UITSTEK GESCHIKT OM GEZELLIG SAMEN TE TAFELEN. OP UW
EIGEN GOURMET MAAKT U ZELF UW CULLINAIRE VLEES-EN VISGERECHTEN KLAAR.
VLEESGERECHTEN

GARNITUREN

Varkensfilet

Salades

Kipfilet

Rauwkost

Varkensoester

Verse friet uit eigen keuken

Hamburger

Stokbrood

Biefstuk

Sausjes en garnituur

SOEP

DESSERTBUFFET (EXCLUSIEF)

Dagverse soep

Verschillende zoetigheden
Italiaans ijsbuffet

* INDIEN U GEBRUIK WENST TE MAKEN VAN ONS OVERHEERLIJKE DESSERTBUFFET
MET ITALIAANSE IJSSALON BEREKENEN WIJ EEN TOESLAG VAN € 5,- PER PERSOON.

MENU ALL-IN BUFFET**
DE PASSIE VAN ONZE CHEFKOK VINDT U TERUG IN DE MET ZORG BEREIDE WARME
EN KOUDE GERECHTEN. WIJ ONTVANGEN U MET EEN HEERLIJKE TAPASPLANK EN
CONSUMPTIE.
KOUDE BUFFETGERECHTEN

SALADE EN RAUWKOST

Waldorf salade met perzik en walnoten

Tomatensalsa met balsamico

Oma’s beenhamsalade met runde borst

Komkommersalsa met bieslook

Scharrelei salade met beenham

Gemengde paprika taugé salsa

Huzarensalade met roompaté

Venkelsalsa met limoendressing

Stokbrood met kruidenboter

Gemengde mesclun salade

SOEP

FRITUUR

Dagverse soep

Friet
Pommes Noisette

VLEESGERECHTEN

WARME GERECHTEN V/D GRILL

Prosciutto di Parma met meloen salsa

Ierse steak Merlan

Boerenachterham met mango salsa

Medaillon van varkenshaas

Kiprollande met perzik salsa

Runde ribeye

Runde borst met uiencompote en peper

Gemarineerde kipfilet

Spaanse Chorizo Pamplona met olijven

Varkensgebraad
Hamburger van 100% rundvlees

KOUDE VISGERECHTEN

WARME VIS GERECHTEN

Vers schoongemaakte zoute haring

Gemengde groenten & gamba’s

Gerookte Noorse zalm

Noorse zalm met citroen kruidenboter

Gerookte Makreelfilet met rode ui

Gebakken Kibbeling

Gamba’s met mango in knoflook crème

Gebakken Wijtingfilet

Gerookte forelfilet met dille dressing
Noorse garnalen met appel

DESSERTBUFFET

Rolmops

Chocolade muffins

Haring in diverse sausen

Bavarois

Gerookte Brado

Slagroomsoesjes

Mosselen in zuur

Verse fruitsalade

Koolsalade Surimi salade

Longueurs verschillende soorten

Zalmsalade

Omelet siberienne

Pasta Tonijnsalade

Mini petitfours

ITALIAANSE IJSSALON
Uw eigen ijscoupe laten bereiden met ruime keuze uit traditionele Italiaanse
ijssoorten. Liever een hoorntje ijs? Ook dat is mogelijk. Kies uit het ruime
assortiment van toppings zoals: marshmallows, warme kersen, kletskoppen of
slagroom.

