
  DRIEGANGENMENU

MENU ZILVER  €35MENU BRONS  €25,00

Hamburger 100% rund op een brioche bol met sla,

tomaat, augurk een dikke plak cheddar en chipotle

mayonaise 

(ook als vega variant beschikbaar)

VOOR GROEPEN BOVEN DE 20 PERSONEN SERVEREN WE EEN KEUZEMENU

Geroosterde pompoen met linzen in een kruidige curry  

(V)

of

Victoriabaars op de huid gebakken geserveerd met

geroosterde roseval aardappels, venkelcreme en

antiboise. 

of

Runder short rib, 24 uur gegaard op knolselderij

aardappel mousseline en jus de veau 

Chocolade mousse met krokante framboos 

of

 Cheesecake met aardbei en witte chocolade

Pomodori soep met basiicum olie  (V) 

Pomodori soep met basiicum olie  (V) 

of

Gerookte zalmtartaar met wakame en gember-yuzu

dressing

of

Tataki van hollands rund met sesam,bosuitje en soya

saus 

***

De hoofdgerechten worden geserveerd met schalen friet en mayonaise

***

Warme pure chocolade brownie

***

***

***

MENU GOUD €45

Bovenstaande menu Zilver aanvulling met 2 extra

tussengerechten. 

Hollandse garnalencocktail met appel en

bleekselderij

Kaasplateau met Bastiaans blauw, Munster,

Camembert en Oude brokkelkaas geserveerd met

vijgenjam en kletsenbrood



WALKING DINNER 

VOOR GROEPEN VANAF 25 PERSONEN

Gerookte zalmtartaar met wakame en gember-yuzu dressing

Pomodori soep met knoflookcroutons (V) 

Caprese spiesje van buffelmozzarella basilicum en tomaat (V)

Kara-age, krokante kippedij met soya-mayonaise 

Geroosterde pompoen met linzen in een kruidige gele curry (V)

Victoriabaars op de huid gebakken geserveerd met geroosterde roseval aardappels, venkelcreme en antiboise 

Runder short rib ,24 uur gegaard op knolselderij-aardappel puree met jus de veau

Pure chocolade brownie met witte chocoladesaus

Bonbons

WALKING DINNER  €34

Aanvullende gerechtjes op bovenstaande walking dinner:

● Zeeuwse oester met gember-yuzu dressing € 4,00

● Hollandse garnalencocktail met appel en bleekselderij € 3,50

● Ravioli gevuld met bospaddestoel en truffel € 4.00

● Assortiment Hollandse kazen € 4,00

● Cheesecake met bastonge en roodfruit € 3,50



BARBECUE

VOOR GROEPEN VANAF 25 PERSONEN

bestaande uit volgende per persoon:

2x kippedij spies                    € 7,00

1x hamburger                          € 3,50

1x gamba spies                       € 3,00

1x gevulde paprika vega    € 2,50

aardappelsalade                   € 2,00

cous cous salade                   € 3,00

pasta salade                            € 3,00

groene salade                         € 2,00

5 x saus                                      € 2,50

stokbrood 80 gram               € 1,25

BARBECUE  STANDAARD €29,75

ONZE BARBECUE IS 
UIT TE BREIDEN 

OF AAN TE PASSEN 
NAAR WENS.

kippedij spies 80 gram                                          € 3,50

kip piri piri spies 70 gram                                    € 3,25

hamburger 100% rund 120 gram                        € 3,50

garnalen spies 70 gram                                         € 3,00

gevulde paprika vegetarische 100 gram       € 2,50

gemarineerde ossehaas spies 80 gram         € 5,00

vegetarische bbq spies 100 gram                      € 3,00

groente spies 125 gram                                          € 4,00

kip hawai spies met paprika en ui 90 gram € 4,00

zalm kabeljauw spies 80 gram                          € 6,00

lams spies 90 gram                                                 € 6,00

sate saus                                                                      € 0,50

ravigote saus                                                             € 0,50

knoflook saus                                                            € 0,50

mayonaise                                                                  € 0,50

ketchup                                                                        € 0,50

wishkey cocktail saus                                           € 0,50 

SUPPLEMENT VLEES / VIS / VEGA SUPPLEMENT BROOD

stokbrood 80 gram                          € 1,25

pide/turks brood 80 gram            € 0,75 

SUPPLEMENT SALADES

aardappelsalade 100 gram          € 2,00

cous cous salade 100 gram          € 3,00

rode biet salade 100 gram            € 2,50

pasta salade 100 gram                   € 3,00

komkommersalade 100 gram     € 2,00

tomaten salade 100 gram             € 2,00 

groene salade 100 gram                 € 2,00

SUPPLEMENT SAUZEN



BUFFET

VOOR GROEPEN VANAF 30 PERSONEN

Salade caprese

Carpaccio salade

Pasta salade

Brood met tapenade en boter

Geroosterde Toscaanse kip

Ravioli van ricotta en spinazie met paddenstoelensaus

Stoof van vis in tomatensaus met oregano

Gemengde groentes

Geroosterde aardappels

ITALIAANS BUFFET   € 32,50

Groene groente curry

Rode curry met kip

Atjar

Kroepoek

Rijst

CURRY BUFFET   € 25,-


