Culinaire mogelijkheden voor groepen
Lunchbuffet
Soep van de dag met garnituur, zoals croutons, soepstengels en groenten
Diverse broodsoorten, naturel en chocoladecroissants
Diverse salades, bijvoorbeeld pasta, gegilde groente, groene salade, rode biet en appel,
spinazie en peer
Tomaat, komkommer, olijven, rauwkost en couscous
Tapenade van tomaat, olijventapenade, dressing en olijfolie
Gesneden Seranoham, kipfilet, salami, gerookte zalm en garnalen in cocktailsaus
Aardappeltjes uit de oven met een mix van groene groenten
Kalfssucade met eigen jus of gebakken vis van de dag met antiboise
Kaasplateau
Handfruit en een vers fruit salade
Verse vruchtensappen en een smoothie

Dinerbuffet
Soep van de dag met garnituur, zoals croutons, soepstengels en groenten
Klein afbakbrood, heel afbakbrood, notenbrood
Pastasalade, salade met gegrilde groenten, groene salade, witlof met gerookte kip en
aardappelsalade
Tomaat, komkommer, olijven, rauwkost, couscous en tapenade van olijven en tomaat
Gerookte zalm en garnalen in cocktailsaus
Lasagne met tomaat, groente en rundergehakt
Aardappeltaart
Rijst en kipkerrie
Groene groentemix
Handfruit en vers gesneden fruit
Plateau met verschillende kazen
Chocolade mousse
Tarte tatin van appel

Dinerbuffet Mediterraans
Kleine afbakbroden, grote oerbroeden, focaccia, stokbrood
Tomatensoep met basilicum
Pastasalade, rocket-notensalade, ceasar salade, salade
nicoise, spinazie met feta en rozijnen
Gesneden, gedroogde ham
Olijven, gedroogde tomaat, komkommer met dille en
yoghurt
Tapenade van tomaat en olijf
Pasta met tomaat en sjalot
Ratatouille
Gegrilde bavette met paddenstoelen en ui
Gebakken vis van de dag met beurre blanc
Kaasplateau met Italiaanse en Franse kazen
Panna Cotta, vers fruit en vruchtenmousse

High Tea arrangement
Bruisend welkomstdrankje
Onbeperkt diverse soorten thee
Verschillende petit fours
Mini (chocolade)croissants
Scones met aardbeienjam en slagroom
Finger food (kleine broodjes, canapes belegd met kaas, gerookte zalm en kip)
Vers gesneden fruit
Brioche broodjes

Broodjeslunch
Plateau met verschillende bolletjes belegd met
sla, kaas, kipfilet en een kroket
Melk, karnemelk en jus d’orange
Broodjeslunch luxe
Plateau met verschillende luxe broodjes belegd
met sla, kaas, brie, kipfilet, gerookte zalm,
serranoham en een kroket
Melk, karnemelk, verse smoothy en jus
d’orange

Lunchmenu 2 en 3 gangen
Carpaccio van rundvlees, bloemkool, aardpeer, pijnboompit en parmezaan
*
Piepkuiken gegaard op het karkas, verse pasta, tomaat-sjalot compote
of
Gebakken vis van de dag gefrituurde inktvis, Hollandaisesaus
*
Limoen taartje met frambozen
Voor een meerprijs kunt u ook kaas bestellen in plaats van een dessert

Diner 3 of 4 gangen
Tartaar van makreel, lichte Oosterse salade, kikoman en wasabimayonaise
*
Vis van de dag, kokkels, kruiden, visbouillon, prei
*
Gebakken eendenborst, mouseline, biet, jus van Sichuan peper
of
Gebakken vis van de dag, Chinese broccoli, snijboon en broodjus
*
Chocoladetaartje met hangop
Voor een meerprijs kunt u kaas bestellen in plaats van dessert
Diner vegetarisch
Tartaar van makreel, lichte Oosterse salade, kikoman en wasabimayonaise
*
Courgettesoep met crostini, olijven, tomaat, feta
*
Risotto met verschillende paddenstoelen en parmezaan schuim
*
Chocoladetaartje met hangop

