FEESTJES/ ARRANGEMENTEN/ MENU’S

HIGH TEA € 19,5
Onbeperkt thee (alleen zakjes).
- Karaf water op tafel
- Diverse zoete hapjes zoals: brownie, boterkoek, muffin, crème brulee, scones etc.
- Diverse hartige hapjes zoals: wraps met carpaccio en zalm, kroketje, belegde
sandwiches
Overige drankjes op nacalculatie
Vanaf 4 personen
-

HIGH WINE 21,5
Bestaande uit 3 glazen wijn met uitzondering van de € 6,25 selectie
Wier&ga tapas plank met verschillende soorten borrelhapjes
Karaffen water en nootjes op tafel voor aankomst.
Uit te breiden met: bubbels à € 5,00 pp
Vanaf 4 personen.

HIGH BEER 21
Bestaande uit 3 glazen tapbier pp, keuze uit alle tapbieren.
Wier&ga tapas plank met verschillende soorten borrelhapjes.
Karaffen water en nootjes op tafel voor aankomst.
Vanaf 4 personen.

LUNCH arrangementen vanaf 10 personen
Kopje soep en schalen met landbrood op tafel
(2 sneetjes p.p.) met divers beleg + incl. 1 drankje € 13,50 pp
Schalen met landbrood met divers beleg en 1 consumptie € 9,50 pp
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PARTY BITES
Nacho’s met dip
Charcuterie
Olijvenmix
Healthy dip met dip
Kaasblokjes met mosterd
Bitterballen
Frikadelletjes
Kaastengels
Samosa’s
Breekbroodje met smeersels
Puntzakken friet met mayonaise
Luxe kaas en/of groente kroketjes
Wraps gevuld met roomkaas en zalm
Wraps gevuld met carpaccio en pesto
Luxe bruchetta’s met zalm, carpaccio, geitenkaas of roomkaas
Kipsaté met brood en saus (90 gram)
Schaal met verschillende worst soorten met mosterd en zuur
Ossenworst-leverworst-grillworst
schaal

VERGADER ARRANGEMENT
8 uur arrangement:
- Onbeperkt koffie/thee
- Karaffen water
- Gebak
- Lunch met soep en diverse broodjes, melk en karnemelk
Mogelijk van 9- 17 uur of 10-18 uur Prijs pp € 32,50
Verhuur via externen in overleg (beamer/ tv/ schrijfgerei)
Minimaal 10 personen
Koffie percolator:
Huurprijs 25 euro + 1,50 per persoon.
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BUFFETTEN (vanaf 20 pax)
Buffet1: saté buffet 17,5 p.p.
2 kipsaté stokjes per persoon met satésaus
Kroepoek
Atjar
Friet met mayonaise
Vegatarische groene salade
Mozzarella, tomaat, pesto salade
Boerenbrood en breekbrood met kruidenboter en dip

Buffet2: Wier&ga buffet 21,5 p.p.
Kipsaté stokjes met satésaus, kroepoek en atjar
Zalmfilet met gemengde seizoen groenten en witte wijnsaus
Diamanthaas met gemengde seizoengroenten en knoflook jus
Friet met mayonaise
Aardappelsalade met spekjes
Boerenbrood en breekbrood met kruidenboter en dip
Vegetarische groene salade
Mozzarella, tomaat, pesto salade
Gerookte zalm met limoenmayonaise
Runder carpaccio met pesto

Buffet3: pasta buffet 18,5 p.p.
Tagliatelle met gamba’s, zalmfilet en kruidenroomsaus
Penne pasta met Bolognese saus
Vegetarische lasagne met gegrilde aubergine
Boerenbrood en breekbrood met kruidenboter en dip
Vegetarische groene salade
Mozzarella, tomaat, pesto salade
Antipasti; gedroogde vleeswaren en olijven

Dessert buffet: 6,50 p.p.
Diverse ijssmaken en bavaroise taarten van Ci Vediamo
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MENU’S (vanaf 10 pax tot 20 pax)
Menu 1: 21,5 p.p.
Vooraf: soep naar keuze
Hoofd: varkenshaassaté met atjar en kroepoek
Of; Zalmfilet met citroenroomsaus en gemengde groenten
Of; Vegetarische curry met rijst, atjar en kroepoek
Dessert: kopje koffie of thee
Friet en salade op tafel.
Bijgerechten zoals broodplankjes zijn los te bestellen.
Dessert mogelijk maar wordt aangeslagen.

Menu 2: 28,5 p.p.
Voor: soep naar keuze
Hoofd: entrecote met pepersaus, gemengde groenten en roseval aardappeltjes
Of; zalmfilet met citroen roomsaus, gemengde groenten en roseval
Of; varkenshaassaté met kroepoek en atjar
Of; vegetarische curry met rijst, kroepoek en atjar
Dessert: dessert van de chef. Koffie of thee.
Friet en salade op tafel.
Bijgerechten zoals broodplankjes zijn los te bestellen.

Menu 3: 32,5 p.p.
Voor: diverse voorgerechten van de kaart op schalen
Hoofd: entrecote met pepersaus, gemengde groenten en roseval
Of; zalmfilet met citroen roomsaus, gemengde groenten en roseval
Of; varkenshaassaté met kroepoek en atjar
Of; vegetarische curry met rijst, kroepoek en atjar
Dessert: dessert van de chef. Koffie of thee.
Friet en salade op tafel.
Bijgerechten zoals broodplankjes zijn los te bestellen

