AAN HET IJ

AMSTERDAM

GROEPENMENU 1

19,00 pp

Dagsoep
***
HAMBURGER van Black Angus (op kruidige Italiaanse bol) geserveerd met Vlaamse friet
of
SPAGHETTI met broccoli, semi zongedroogde tomaten, rozijnen en pijnboom pitten
***
KOFFIE/THEE met zoetigheden

GROEPENMENU 2

28,50 pp

GEROOKTE ZALM met toast, zoetzure komkommer, frisse crème fraîche
of
BRIOCHE BROODJE met pulled pork met bbq saus van de chef en zoete aardappel chips
of
Soep van het seizoen
***
Op de plaat gebakken DIAMANTHAAS met ratatouille en gesmolten kruidenboter
of
VIS VAN DE MARKT op geroosterde seizoensgroente met chili tomatenolie
of
STRANGOLAPRETTI, broodgnocchi met spinazie en kaas, geserveerd met een tomatensaus
***
CHEESECAKE met gezouten caramel
of
CHOCOLADEMOUSSE met aardbeien
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AAN HET IJ

AMSTERDAM

BARBECUE

24,00 pp

alleen in het seizoen, vanaf 25p

In buffetvorm:
* Pasta salade
* Verschillende soorten koude groenten/salades
* Koude aardappelsalade
* Gekookte eieren
* Brood
* verschillende sauzen: cocktailsaus, huisgemaakte mayonaise, remoulade saus
Het bovengenoemde vullen we dan aan met:
* Kipsaté (met satésaus)
* Hamburger
* Gambaspies
* Gevulde paprika met gehakt van de vegetarische slager en feta

WALKING DINNER

30,00 pp

vanaf 25 personen

*Blini met gerookte zalm, crème fraîche en zalm kaviaar
* Rouleaux van ossenhaas met rucola, pesto en pijnboompitten
* Soesje gevuld met auberginekaviaar met een blauwe kaas saus
* Zalm en papillote
* Diamanthaas met aardappel gnocchi en jus de veau
* Tomaat gevuld met vegetarisch gehakt gegratineerd met mozzarella
* Chocolade mousse met aardbei
* Stuk cheesecake met gezouten karamel
* Koffie met bonbons

AAN HET IJ

AMSTERDAM

ITALIAANS BUFFET

27,50 pp

Salade caprese

vanaf 20 personen

Carpaccio salade
Pasta salade
Vitello Tonato
Gegrilde groenten
Geroosterde Toscaanse kip
Ravioli gevuld met ricotta en spinazie, paddestoelensaus en rucola
Stoof van vis in tomatensaus met oregano
Garnituren: gemengde groentes, geroosterde aardappels, pasta & gemengde salade
diverse broodsoorten, boter en tapenade

BUFFET VAN ZOETIGHEDEN

4,50 pp

Dessert buffet met brownie, cheesecake,
salade van vers fruit en mascarpone mousse

KINDERGROEPENMENU

10,00 pp

Mini soepje van de dag
***
Vissticks met friet en appelmoes
of
Kroket met friet en appelmoes
of
Grote portie poffertjes
***
Raketje
of
schatkistje

