LUNCHKAART GROEPEN
BROODJESLUNCH

VANAF 12 PERSONEN € 15,50

• Kopje soep naar keuze
• Luxe broodjes en sandwiches belegd met diverse vleeswaren, gerookte
vis en kaas
• Fairtrade koffie en thee
UIT TE BREIDEN MET
Broodje Van Dobben kroket			
Salade bowl; bolglas met rauwkostsalade

SELECTIE UIT DE LUNCHKAART

€ 3,50
€ 2,50

KAARTPRIJS

Samen met u stellen we een aangepaste lunchkaart samen met diverse
broodjes, soepen en warme gerechten. (tot 25 personen)

SHARED LUNCH
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VANAF 12 PERSONEN € 21,50 P.P.

Soep van het moment
Luxe lunch broodjes
Broodje kroket
Vikingbrood
Krentenbrood
Belegde sandwiches en belegde crostini
gambacocktail en hamspiesjes
roereieren en eiersalade
Vis, kaas en vleeswarenplank
Jam
Rauwkostsalade
Koffie, thee en Schulp vruchtensappen

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

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

€ 34,50
€ 39,50

Prijzen van een wijnarrangement zijn op aanvraag.

SHARED DINER

VANAF 12 PERSONEN

• Vooraf een proeverij van kleine voorgerechten
• Grillplank met diverse soorten vlees, gemarineerde gamba’s, geserveerd met drie
verschillende sauzen
• Grand dessert; diverse zoetigheden om samen te delen
3 gangen

€ 34,50

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

€ 34,50
€ 38,50
€ 42,50

