GROEPSARRANGEMENTEN
vanaf 8 personen

GROEPSONTBIJT

7.50
tot 12:00 uur - zondag tot 15:00 uur
Roerei | bacon |vers fruit
Griekse yoghurt | granola | wentelteefje| toast

GROEPSLUNCH

16.50

tot 8 oktober
Glaasje jus d’orange
Soep van de chef
Sandwiches
Oude kaas | guacamole | komkommer
Cajunkip kruidenmayonaise
Wraps
Gerookte zalm | creamcheese
Carpaccio van rund | truffelmayonaise

GROEPSLUNCH

12.50

vanaf 8 oktober
Koffie of thee naar keuze
Glas vers sap van Juicy Juice naar keuze
Soep van de chef
Rustiek stokbrood, wit of bruin
Keuze uit:
Tuna melt
Franse geitenkaas
Carpaccio

We willen graag tenminste 5 dagen vooraf geïnformeerd worden over de keuzes,
eventuele uitbreiding van het luncharrangement, plus dieetwensen en/of allergieën

GROEPSMENU

tot 8 oktober
29,50 vanaf 8 personen

Voorgerecht
Carpaccio van rund
pesto | Parmezaanse kaas | pittenmix | rucola
of
Gerookte knoflooksoep
Belgische kaaswafel
of
Sushiplateau
dagvers | 5 stuks | Kikkoman sojasaus | wasabi | gember

Hoofdgerecht
Entrecote van rund
maisboter | aardappelwafel | schorseneren | huisfriet
of
Fish & Chips 2.0
Kabeljauw | gezouten citroen | gedroogde kappertjes | doperwt | vadouvan mayonaise
of
Poké bowl
pompoen | sojabonen | rettich | radijs | komkommer | rijst | wakame salade

Dessert
Watermeloen sgroppino
limoen | vodka | mint | prosecco
of
Perzik
gepocheerd | yuzugelei | chocolade ganache | amandelijs

We willen graag tenminste 5 dagen vooraf geïnformeerd
worden over de keuzes plus dieetwensen en/of allergieën

GROEPSMENU

vanaf 8 oktober
29,50 vanaf 8 personen

Extra te bestellen:
Rustiek brood | kruidenboter +2.00

Voorgerecht
Soep van de chef
of
Carpaccio
truffelmayonaise | Parmezaanse kaas | pittenmix | rucola
of
Gerookte warme makreel
witlof tarte tatin | appel | mierikswortel
of
Oesters | Favier
3 stuks | citroen | rode uitjes vinaigrette

Hoofdgerecht
Tournedos
ossenhaas | geroosterde knolselderij | kastanje jus | aardappelbeignets
of
Zalm
Gebakken | quinoa | aardpeer | paddenstoelentapenade | Noilly Prat jus
of
Poké bowl
pompoen | sojabonen | rettich | radijs | komkommer | rijst | wakame salade

Dessert
Tiramisu huisgemaakt | klassiek
of
Kaasplankje 4 kazen | vijgenbrood | abrikozenchutney +2.00

We willen graag tenminste 5 dagen vooraf geïnformeerd
worden over de keuzes plus dieetwensen en/of allergieën

BORRELARRANGEMENTEN
vanaf 10 personen

Borrelarrangement Van Buuren
4.95 per persoon
Tafelgarnituur: olijven en luxe notenmelange
Groninger worst en Rotterdamse kaas
In de mix, 2 hapjes per persoon:
Bourgondische bitterballen
Japanse Tatsuta chicken bites
Kaastengels
Mini loempia

Borrelarrangement Van Buuren Deluxe
7.95 per persoon
Tafelgarnituur: olijven en brood met smeersels
Yakitori kipspiesjes, 2 per persoon
In de mix, 4 hapjes per persoon:
Bourgondische bitterballen
Japanse Tatsuta chicken bites
Bitterballen
Butterfly garnalen
Mini loempia’s
Gefrituurde Dim Sum

We willen graag tenminste 2 dagen vooraf geïnformeerd worden over de keuze

