1926 - 2022
MENUSUGGESTIES VOOR GEZELSCHAPPEN T/M 25 PERSONEN
FEBRUARI - SEPTEMBER 2022

MENUSUGGESTIE A
VOORGERECHT
Een keuze uit

Ossenstaartbouillon met beukenzwammen, groene kruiden en Madeira
Soep van de Chef!

HOOFDGERECHT
Een keuze uit

Op de huid gebakken Dorade met salsa verde
Hertenboutfilet met een saus van kardemom en rode port
(supplement + 4,00)
Zwijnkotelet met piccalilly-roomsaus
Scharrelhoen supréme met saus van gepofte paprika, tomaat, kikkererwten en chorizo
Indiase groentecurry met kriel, tomaat en kokos, geserveerd met naanbrood
(vegetarisch)
Bij de hoofdgerechten wordt een bijpassend bordgarnituur met aardappel- en
warme groentegarnituur geserveerd.

DESSERT
Dessertvariatie met diverse lekkernijen van onze keukenbrigade

Menuprijs
Driegangen lunch/diner

Uitzonderingen i.v.m. een dieet of anderszins in overleg
is uiteraard mogelijk.

€ 38,50 p.p.

MENUSUGGESTIE B
VOORGERECHT
Een keuze uit

Carpaccio Cipriani met rucola, pijnboompitten, Parmezaanse kaas en een klassieke mayonaise
Gevolgeltepastei met sinaasappelchutney en briochebrood
Gerookte zalm met een papadum, roomkaas en citroen-olie
Gerookte biet met Blauw Klaver kaas, pecannoten en rucola-olie
(vegetarisch)

HOOFDGERECHT
Een keuze uit

Op de huid gebakken Dorade met salsa verde
Hertenboutfilet met een saus van kardemom en rode port
(supplement + 4,00)
Zwijnkotelet met piccalilly-roomsaus
Scharrelhoen supréme met saus van gepofte paprika, tomaat, kikkererwten en chorizo
Indiase groentecurry met kriel, tomaat en kokos, geserveerd met naanbrood
(vegetarisch)
Bij de hoofdgerechten wordt een bijpassend bordgarnituur met aardappel- en
warme groentegarnituur geserveerd.

DESSERT
Dessertvariatie met diverse lekkernijen van onze keukenbrigade

Menuprijs
Driegangen lunch/diner

Uitzonderingen i.v.m. een dieet of anderszins in overleg
is uiteraard mogelijk.

€ 43,50 p.p.

MENUSUGGESTIE C
VOORGERECHT
Een keuze uit

Carpaccio Cipriani met rucola, pijnboompitten, Parmezaanse kaas en een klassieke mayonaise
Gevolgeltepastei met sinaasappelchutney en briochebrood
Gerookte zalm met een papadum, roomkaas en citroen-olie
Gerookte biet met Blauw Klaver kaas, pecannoten en rucola-olie
(vegetarisch)

TUSSENGERECHT
Een keuze uit

Ossenstaartbouillon met beukenzwammen, groene kruiden en Madeira
Soep van de Chef!

HOOFDGERECHT
Een keuze uit

Op de huid gebakken Dorade met salsa verde
Hertenboutfilet met een saus van kardemom en rode port
(supplement + 4,00)
Zwijnkotelet met piccalilly-roomsaus
Scharrelhoen supréme met saus van gepofte paprika, tomaat, kikkererwten en chorizo
Indiase groentecurry met kriel, tomaat en kokos, geserveerd met naanbrood
(vegetarisch)
Bij de hoofdgerechten wordt een bijpassend bordgarnituur met aardappel- en
warme groentegarnituur geserveerd.

DESSERT
Dessertvariatie met diverse lekkernijen van onze keukenbrigade

Menuprijs
Viergangen lunch/diner

Uitzonderingen i.v.m. een dieet of anderszins in overleg
is uiteraard mogelijk.

€ 49,50 p.p.

MENUSUGGESTIE D
VOORGERECHT
Een keuze uit

Ossenstaartbouillon met beukenzwammen, groene kruiden en Madeira
Soep van de Chef!

HOOFDGERECHT
Een keuze uit

Op de huid gebakken Dorade met salsa verde
Hertenboutfilet met een saus van kardemom en rode port
(supplement + 4,00)
Zwijnkotelet met piccalilly-roomsaus
Scharrelhoen supréme met saus van gepofte paprika, tomaat, kikkererwten en chorizo
Indiase groentecurry met kriel, tomaat en kokos, geserveerd met naanbrood
(vegetarisch)
Bij de hoofdgerechten wordt een bijpassend bordgarnituur met aardappel- en
warme groentegarnituur geserveerd.

TER AFSLUITING
Koffie/theeservies met friandises

Menuprijs
Tweegangen lunch/diner
met koffie/theeservies
ter afsluiting

Uitzonderingen i.v.m. een dieet of anderszins in overleg
is uiteraard mogelijk.

€ 35,00 p.p

MENUSUGGESTIE E
BIJ AANVANG
Ovenvers Turks brood met diverse dips

HOOFDDGERECHT
Een keuze uit

Op de huid gebakken Dorade met salsa verde
Hertenboutfilet met een saus van kardemom en rode port
(supplement + 4,00)
Zwijnkotelet met piccalilly-roomsaus
Scharrelhoen supréme met saus van gepofte paprika, tomaat, kikkererwten en chorizo
Indiase groentecurry met kriel, tomaat en kokos, geserveerd met naanbrood
(vegetarisch)
Bij de hoofdgerechten wordt een bijpassend bordgarnituur met aardappel- en
warme groentegarnituur geserveerd.

DESSERT
Dessertvariatie met diverse lekkernijen van onze keukenbrigade

Menuprijs
Tweegangen lunch/diner
met ovenvers brood
bij aanvang

Uitzonderingen i.v.m. een dieet of anderszins in overleg
is uiteraard mogelijk.

€ 35,00 p.p

