Barbecue bestaande uit:

Barbecue bestaande uit:

- Varkensspiesje
- Speklapje
- Kipsaté
- Saucijs
- Hamburger

- Varkensspiesje
- Runderlapje
- Speklapje
- Kipsaté
- Saucijs
- Gemarineerde karbonade
- Hamburger

Inclusief: diverse rauwkostsalades, diverse
sauzen, stokbrood met roomboter en
kruidenboter, rundvleessalade en frites

Inclusief: diverse rauwkostsalades, diverse
sauzen, stokbrood met roomboter en
kruidenboter, rundvleessalade en frites

€ 23,50 p.p

€ 26,50 p.p.

Tapas zijn lekkere bijgerechtjes en wereldbekende hapjes.
Tapas worden geserveerd in mediterraans aardewerk dat
gezellig op een grote tafel wordt neergezet
Het buffet bestaat uit 11 hapjes per persoon
Koude tapas:

Warme Tapas:

- Cocktailtomaatjes gevuld met sardinetapenade
- Krokant spekje met geitenkaas
- Zalmbonbon
- Pikante kiptortilla
- Pepersweets (rode pepers gevuld met kaas)
- Wrappers gevuld met parmaham en roomkaas

- Champignons met geitenkaas
- Spaanse gehaktballetjes in tomatensaus
- Spiesjes met chorizo en kip
- Pikante kippenvleugeltjes
- Stukjes zalm in tempurabeslag

Inclusief: ciabatta brood met diverse tapenades en olijven
€25,- p.p.

* Voor tapas geldt: minimaal 20 personen
** Prijswijzigingen onder voorbehoud

Kies uw 4 voorgerechten:
- Huzarensalade
- Russische ei
- Zalmsalade
- Kartoffelsalade
- Dungesneden fricandeau en rosbief
- Groene salade met feta, tomaat en komkommer
Kies uw 4 hoofdgerechten:
- Spareribs met knoflookmayonaise
- Schnitzel met champignonroomsaus
- Kippendijfilet met kerriesaus
- Kipdrumsticks
- Gegratineerde champignons
- Gehaktballetjes in tomatensaus
Inclusief: rijst, aardappelgratin, bijbehorende sauzen, stokbrood met boter
en kruidenboter
€ 22,75 p.p.

Kies uw 4 voorgerechten:
- Huzarensalade
- Russische ei
- Zalmsalade
- Kartoffelsalade
- Dungesneden rosbief met truffelmayonaise en pijnboompitten
- Fricandeau met pesto
- Ham met meloen
Kies uw 4 hoofdgerechten:
- Spareribs met knoflookmayonaise
- Champignon dordogne met kruidensaus
- Schnitzel met champignonroomsaus
- Kippendijfilet met kerriesaus
- Kipdrumsticks
- Varkens procureurrollade in jus
- Stoofpotje van vis
Inclusief: rijst, aardappelgratin, warme groenten, bijbehorende sauzen, stokbrood met
boter en kruidenboter
€ 27,50 p.p.

* Voor deze buffetten gelden: minimaal 15 personen
** Prijswijzigingen onder voorbehoud

Kies uw 4 voorgerechten:
- Carpaccio van ossenhaas met pesto, pijnboompitten, oude kaas en rucola
- Gerookte zalm met mierikswortelmayonaise
- Rouleau van gevogelte met een chutney van mango
- Nagelhout
- Ham met meloen
- Paling
- Haring
- Dungesneden rosbief met truffelmayonaise en pijnboompitten
Kies uw 4 hoofdgerechten:
- Warme beenham in roggebrood met mosterdsaus
- Kleine schnitzels met champignonroomsaus
- Rundersukade met Stroganoffsaus
- In tempura gebakken vis met remouladesaus
- Puntjes ossenhaas met rode wijnsaus
- Saltim bocca van kalkoen met een saliesaus
- Knoflook scampi’s
-Spareribs met knoflooksaus
- Seizoenshoofdgerecht
Inclusief: huzarensalade, zalmsalade, aardappelgratin, diverse warme groentes, diverse
rauwkostsalades, stokbrood met boter en kruidenboter
€ 32,50 p.p.

Kies uw 5 voorgerechten:
Kies uw 5 hoofdgerechten:
- Nagelhout
- Warme beenham in roggebrood met mosterdsaus
- Italiaanse hamsoorten met meloen
- Saltim bocca van kalkoen met een saliesaus
- Diverse Italiaanse salamisoorten
- Rundersukade met Stroganoffsaus
- Carpaccio van ossenhaas met pesto,
- Knoflook scampi’s
pijnboompitten, oude kaas en rucola
- In tempura gebakken vis met remouladesaus
- Opgemaakte schaal met haring, paling en Noorse
- Dorade in korstdeeg
garnalen met cocktailsaus
- Boeuf Wellington
- Gemarineerde zalmzijde met mierikswortelsaus
- Stoofpotje lamsvlees
- Rouleau van gevogelte met een chutney van mango
- Puntjes varkenshaas in champignonroomsaus
- Eendenborst met pruimen
- Quiche lorraine
- Spinazietaart met pijnboompitten
- Zalmfilet gepaneerd in panko
- Seizoenshoofdgerecht
Inclusief: huzarensalade, waldorfsalade, zalmsalade, aardappelgratin, gebakken aardappels,
diverse warme groentes, diverse rauwkostsalades, stokbrood met boter en kruidenboter
€ 37,50 p.p.
* Voor deze buffetten gelden: minimaal 15 personen
** Prijswijzigingen onder voorbehoud

- 2 koppen erwtensoep of
goulashsoep
- Roggebrood
- Spek

- Boerenkool
- Ribbetjes
- Rookworst
- Augurken/uitjes/mosterd

€ 10,- p.p.

€ 19,50 p.p.

- Boerenkool
- Stamppot van wortelen
- Ribbetjes
- Hachee
- Rookworst
U kunt kiezen uit maar liefst 25 verschillende
- Augurken/uitjes/piccalilly/mosterd
soorten pannenkoeken. Kiest u voor klassieke
pannenkoek met bijvoorbeeld appel of voor een
€ 23,50 p.p.
pannenkoek met gember. Ook hebben wij een
speciale kinderpannenkoek. De kinderen mogen
hun pannenkoek zelf versieren met smarties,
jam, chocokorrels en spikkels!
Vanaf € 6,25 p.p

- Boerenkool
- Stamppot van wortelen
- Zuurkool met puree
- Bruine bonen met karnemelksaus
- Ribbetjes
Buffet, bestaande uit:
- Buikspek
- Hachee
Boerenkool
- Rookworst
Stamppot
van wortelen
- Augurken/uitjes/piccalilly/mosterd
Zuurkool met puree
Ribbetjes
€ 27,50
p.p.
Buikspek
Rookworst
Augurken/uitjes/piccalilly/mosterd
€ 22,50 p.p.

Buffet bestaande uit mini broodjes
hard/zacht/bruin/wit, belegd met:
- Haring
- Gerookte forel
- Zalmsalade
- Huzarensalade
- Ardennerham met meloen
-Tartaar
- Diverse buitenlandse kaassoorten
Diversen:
- Drumsticks
- Pikante gehaktballetjes
- Broodje beenham
- Diverse sauzen
- Stokbrood met roomboter en
kruidenboter
€ 22,50 p.p.

Koude gerechten:
- Vleessalade
- Zalmsalade
- Griekse salade
- Tonijnsalade
- Tomaat, komkommer en ei
- Eiersalade
- Kipkerriesalade
- Selderijsalade
- Ardennerham met meloen
- Rosbief
- Filet Americain
- Gerookte zalm
- Gerookte paling
- Haring met roggebrood
- Kaasplateau
- Stokbrood
- Crackers
- Tapenades
- Kruidenboter

* Voor deze buffetten gelden: minimaal 15 personen
** Prijswijzigingen onder voorbehoud

Warme gerechten:
- Spareribs
- Kippenpootjes
- Gehaktballetjes
in pindasaus
€ 19,75 p.p.
Minimaal 20
personen

Hapjes met vis

Hapjes met vlees

- Haring op roggebrood
- Garnalen op stokbrood
- Wrap met zalm
- Komkommer gevuld met
forelmousse

- Wrap met carpaccio
- Hamrolletjes
- Warme, pikante
vleesballetjes
- Mini satés in pindasaus
- Ham met meloen

Diverse hapjes
- Stokbrood met
huzarensalade
- Stokbrood met brie
- Gevulde eieren

€ 1,50 per hapje

- Appel en rozijnen
- Ham en salami
- Naturel
- Ananas
- Kaas
- Honing
- Ananas en kaas
- Kaas en ui
- Rozijnen
- Banaan
- Salami
- Gember
- Warme kersen
- Salami en ui
- Appel
- Salami en kaasAardbeienpudding- Appel en kaneel - Warme kersen met
slagroom
Chipolatapudding
KaramelpuddingKinderen mogen hun pannenkoek zelf
Ook hebben we een speciale kinderpannenkoek.
versieren met smarties, jam, chocokorrels en spikkels.
***
Vanaf € 6,75 per pannenkoek
Witte en bruine chocolademousse
Toren van slagroomsoesjes en chocoladesaus
Vers fruitsalade

- Spek
- Spek en ui
- Spek en kaas
- Spek en salami
- Ham
- Ham en kaas

***
Koude gerechten:
Warme gerechten:
Roomijs met warme kersen
- Diverse Italiaanse hamsoorten
met meloen
- Saltim bocca
Walnotenijs
met kletskoppen
- Rauwkostsalade met
gorgonzola
en
- Huisgemaakte lasagna
Warme Apfelstrüdel met vanillesaus
Parmezaanse kaas
- Diverse soorten pasta met
***
- Tonijnsalade
Bolognesesaus en carbonarasaus
- Carpaccio van ossenhaas met pesto,
- Ossobuco
Kaasplateau
pijnboompitten en oude kaas
€ 13,50 p.p.
- Bruschetta
Inclusief: bijbehorende sauzen en garnituren, ciabatta brood, boter en kruidenboter
€ 32,- p.p.
* Voor het Italiaans buffet geldt: minimaal 15 personen
** Prijswijzigingen onder voorbehoud

Kies uw 2 soorten puddingen:
- Aardbeien pudding
- Chipolata pudding
- Karamel pudding
- Bitterkoekjes pudding
Kies uw 2 soorten ijs:
- Aardbeien ijs
- Vanille ijs
- Malaga ijs
- Chocolade ijs
Inclusief: vers fruit salade, warme kersen,
chocoladesaus en slagroom
€ 12,50 p.p.

Kies uw 3 soorten puddingen:
- Aardbeien pudding
- Chipolata pudding
- Karamel pudding
- Bitterkoekjes pudding
- Charlotte Russe
- Chocolade pudding
Kies uw 3 soorten ijs:
- Aardbeien ijs
- Vanille ijs
- Malaga ijs
- Chocolade ijs
- Citroen ijs
- Bosvruchten ijs
Inclusief: vers fruit salade, chocolademousse met
chocolade brownie en omelette sibérienne
€ 13,50 p.p.

* Voor deze buffetten gelden: minimaal 15 personen
** Prijswijzigingen onder voorbehoud

Koffie
Espresso
Cappuccino
Koffie verkeerd
Cafeïnevrije koffie
Thee
Warme chocomel
+ slagroom
Latte macchiato
+ siroop amaretto

2,30
2,30
2,50
2,75
2,30
2,30
2,65
2,95
3,25
3,95

Coca cola
Coca cola light
Sprite
Fanta
Chaudfontaine rood
Chaudfontaine blauw
Bitter lemon
Tonic
Cassis
Appelsap
Jus d’orange
Tomatensap
Ice tea
Rivella
Fristi
Chocomel

2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50

Bier tap Veltins 0,2
Bier tap Veltins 0,3
Bier tap Veltins 0,5
Bargs pracht stevig blond 0,33
Radler citroen (0% alc.)
Alcoholvrij bier
Rosé bier
La Trappe bokbier

2,30
3,20
5,50
3,95
2,50
2,95
2,50
3,95

Jonge jenever, vieux
Jägermeister
Appelcorn
Citroen Brandewijn
Bessen jenever
Martini wit
Passoa
Safari
Wodka
Tia Maria
Bacardi rum
Campari
Amaretto
Licor 43
Baileys
Cointreau
Malibu
Whisky

2,75
2,75
3,50
3,50
3,50
3,50
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

Wit droog of zoet
Rood
Rosé
Port rood of wit

3,50
3,50
3,50
3,50

*Prijswijzigingen onder voorbehoud

Tosti ham/kaas
Saucijzenbroodje
Broodje ham/kaas
Broodje kroket
Broodje frikandel
Portie frites
Portie frites met mayo
Portie bitterballen (10 st.)
Kop tomatensoep
Kop groentesoep
Kop champignonsoep

3,25
2,50
2,25
2,25
2,25
2,75
3,00
4,95
3,95
3,95
3,95

Appelgebak met slagroom
Achterhoekse krentenwegge

2,95
2,25

* Prijswijzigingen onder voorbehoud

