LUNCHKAART GROEPEN
BROODJESLUNCH

VANAF 12 PERSONEN

€ 14,50

• Kopje soep naar keuze, geserveerd met brood en olijfolie
• Luxe broodjes en sandwiches belegd met diverse vleeswaren,
gerookte vis en kaas
• Fairtrade koffie en thee
Wist u dat Wijk bij Duurstede in de top 10 staat
van leukste p
 laatsen van Nederland? Het is erg
leuk om een dagje in en om Wijk bij Duurstede

UIT TE BREIDEN MET
Broodje Van Dobben kroket			
Salade bowl; bolglas met rauwkostsalade

€ 3,50
€ 2,50

te vertoeven. Speciaal voor groepen hebben
wij diverse mogelijkheden en a
 rrangementen.
Op deze manier kunnen wij uw b
 ezoek aan Wijk
bij Duurstede c
 ompleet maken. Onze aparte
ruimte, De Roetzak, is u
 itermate geschikt voor
groepen tot 40 p
 ersonen.

LUNCH UIT DE STREEK
•
•
•
•
•
•
•

€ 16,50

Broodplank met grof boerenbrood van Bakkerij Lakerveld
Diverse vleeswaren en boerenkaas van de lokale kaasboerderij
Jam en appelstroop uit Wijk bij Duurstede
Van Dobben kroket met mosterd
Frisse rauwkostsalade
Fruitsappen gemaakt van fruit uit de omgeving
Fairtrade koffie en thee

UIT TE BREIDEN MET
Kopje soep naar keuze

LUNCHMENU TWEEGANGEN VANAF
Samen met u stellen we een lunchmenu samen
met gerechten van de dinerkaart.

€ 5,50

€ 26,50

DINERKAART GROEPEN
KEUZEMENU

VANAF 12 PERSONEN

Stel aan de hand van de menukaart uw eigen keuzemenu samen.
Per gang heeft u de keuze uit drie gerechten. Uiteraard houden wij
rekening met dieetwensen en uw persoonlijke wensen. Het menu is uit
te breiden met een passend wijnarrangement.
3 gangen
4 gangen
5 gangen

€ 32,50
€ 37,50
€ 42,50

Prijzen van een wijnarrangement zijn op aanvraag.

WALKING DINNER

VANAF 20 PERSONEN

Verspreid over de avond serveren wij diverse verrassende g
 erechten.
Niemand heeft een vaste zitplaats. Hierdoor ontstaat al snel een
gezellige, informele sfeer. Alle gerechten hebben het formaat van een
klein voorgerecht welke afgestemd worden op het seizoen. Walking
dinner serveren wij vanaf 5 gangen.
5 gangen
6 gangen
7 gangen

€ 32,50
€ 37,50
€ 42,50

BORREL, VERJAARDAG, HUWELIJK OF CONDOLEANCE.
Voor uw bijeenkomst maken wij graag een voorstel op maat.

