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

MENUSUGGESTIE A
VOORGERECHT
Een keuze uit

Soto Ajam met kippenbouillon, mihoen, ei, taugé, lente-ui
Soep van de Chef!
(vegetarisch)

HOOFDGERECHT
Een keuze uit

Op de huid gebakken zeebaars met saffraan, limoen en beurre blanc
Hertenboutfilet met meloes-ui en rode wijn-jus
(supplement + 4,00)
Gegrilde procureur met salsa rosso
Eendenborst met honing, lente-ui en hoisin
(supplement + 2,00)
Mediterrane plaattaart bladerdeeg met halloumi, courgette, aubergine, tomaat en rode ui
(vegetarisch)
Bij de hoofdgerechten wordt een bijpassend bordgarnituur met boerenfrieten- 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.

€ 40,50 p.p.

MENUSUGGESTIE B
VOORGERECHT
Een keuze uit

Rundercarpaccio met rucola, pijnboompitten, pecorino en pesto
Roulleau van scharrelhoen met mango, little gem en chili
Zalm tartaar met zilte groenten | groene curry-mayonaise
Feta met watermeloen, olijf en muntolie
(vegan mogelijk)

HOOFDGERECHT
Een keuze uit

Op de huid gebakken zeebaars met saffraan, limoen en beurre blanc
Hertenboutfilet met meloes-ui en rode wijn-jus
(supplement + 4,00)
Gegrilde procureur met salsa rosso
Eendenborst met honing, lente-ui en hoisin
(supplement + 2,00)
Mediterrane plaattaart bladerdeeg met halloumi, courgette, aubergine, tomaat en rode ui
(vegetarisch)
Bij de hoofdgerechten wordt een bijpassend bordgarnituur met boerenfrieten- 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.

€ 45,50 p.p.

MENUSUGGESTIE C
VOORGERECHT
Een keuze uit

Rundercarpaccio met rucola, pijnboompitten, pecorino en pesto
Roulleau van scharrelhoen met mango, little gem en chili
Zalm tartaar met zilte groenten | groene curry-mayonaise
Feta met watermeloen, olijf en muntolie
(vegan mogelijk)

TUSSENGERECHT
Een keuze uit

Soto Ajam met kippenbouillon, mihoen, ei, taugé, lente-ui
Soep van de Chef!
(vegetarisch)

HOOFDGERECHT
Een keuze uit

Op de huid gebakken zeebaars met saffraan, limoen en beurre blanc
Hertenboutfilet met meloes-ui en rode wijn-jus
(supplement + 4,00)
Gegrilde procureur met salsa rosso
Eendenborst met honing, lente-ui en hoisin
(supplement + 2,00)
Mediterrane plaattaart bladerdeeg met halloumi, courgette, aubergine, tomaat en rode ui
(vegetarisch)
Bij de hoofdgerechten wordt een bijpassend bordgarnituur met boerenfrieten- 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.

€ 52,50 p.p.

MENUSUGGESTIE D
VOORGERECHT
Een keuze uit

Soto Ajam met kippenbouillon, mihoen, ei, taugé, lente-ui
Soep van de Chef!
(vegetarisch)

HOOFDGERECHT
Een keuze uit

Op de huid gebakken zeebaars met saffraan, limoen en beurre blanc
Hertenboutfilet met meloes-ui en rode wijn-jus
(supplement + 4,00)
Gegrilde procureur met salsa rosso
Eendenborst met honing, lente-ui en hoisin
(supplement + 2,00)
Mediterrane plaattaart bladerdeeg met halloumi, courgette, aubergine, tomaat en rode ui
(vegetarisch)
Bij de hoofdgerechten wordt een bijpassend bordgarnituur met boerenfrieten- en
warme groentegarnituur geserveerd.

TER AFSLUITING
Café Gourmand

Menuprijs
Tweegangen lunch/diner
met Café Gourmand
ter afsluiting

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

€ 37,00 p.p

MENUSUGGESTIE E
BIJ AANVANG
Ovenvers Turks brood met olijfolie, tapenade en aioli.

HOOFDDGERECHT
Een keuze uit

Op de huid gebakken zeebaars met saffraan, limoen en beurre blanc
Hertenboutfilet met meloes-ui en rode wijn-jus
(supplement + 4,00)
Gegrilde procureur met salsa rosso
Eendenborst met honing, lente-ui en hoisin
(supplement + 2,00)
Mediterrane plaattaart bladerdeeg met halloumi, courgette, aubergine, tomaat en rode ui
(vegetarisch)
Bij de hoofdgerechten wordt een bijpassend bordgarnituur met boerenfrieten- 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.

€ 37,00 p.p

