WALKING DINNER
Uw gasten worden gedurende de avond culinair verrast met verschillende kleine
gerechtjes. Deze gerechtjes worden in gangen en op verschillende wijzen aan uw
gezelschap gepresenteerd.

WALKING DINNER
35 p.p.
• Shooterglaasje | pittige garnalen | whisky room
• Bruschetta | salsa | Serrano
• Zachte tarwemeelwrap | zalm | wasabi
• Rosé gebraden kalfsvlees | tonijnmayonaise
• Limoncello Espuma
• Rijk gevulde bospaddenstoelensoep
• Puntzakje gekruide patatjes | mayonaise
• Gemarineerde Black Tiger gamba´s op een spiesje
• Albondigas; gehaktballetjes in pikante tomatensaus
• Kaneelijs met bosbessensaus en een krokantje

KEUZEMENU
VOOR IEDER WAT WILS

MENU DE AREND
24.5 p.p.
Soep van de dag
Vraag naar de soep van de dag
Calamares
Gefrituurde inktvisringen met limoenmayonaise
Serranoham
met crème van zoete paprika en bruschetta
***
Gekruide kipspies
Met chipotle-boter en gegrilde maiskolf
Gamba’s
In kruidenolie, met gemengde salade en brood
Rundersteak van de grill
Met rode wijnsaus en seizoensgroenten
Gestoofde aubergine (v)
Met champignons, gemengde groente en rijst
***
Kaneelijs
Met bosvruchtencompote, sinaasappel en een krokantje
Parfait
Wisselend per seizoen
Douwe Egberts-koffie of Pickwick Slow Tea

KEUZEBUFFET
VOOR IEDER WAT WILS

Variatie en keuze voor iedereen! Maak zelf een keuze van een combinatie koude en
warme gerechten. Het keuzebuffet bieden wij aan vanaf 20 personen.

3 KOUDE & 3 WARME
GERECHTEN
24.5 p.p.

4 KOUDE & 4 WARME
GERECHTEN
27.5 p.p.

5 KOUDE & 5 WARME
GERECHTEN
30 p.p.

Koud

Warm

• Pittige-kipsalade | cashew
• Pastasalade
• Griekse salade | feta
• Huisgemaakte nachos | guacamole |
zure room | salsa roja
• Vitello tonato
• Serranoham | meloen
• Gemarineerde garnalen | cocktailsaus
• Wraps met zalm | wraps met kip
• Mexicaanse salade | avocado | bonensalsa

• Famous Ribs
• Kipsaté
• Sticky chicken wings
• Runderstoofvlees
• Fajitas | groenten | geitenkaas
• Pasta | garnalen | paprikasaus
• Zalmﬁlet | gegrilde ananas | limoen
• Chili con carne de Guadalajara
• Nachos uit de oven | kaas | pepers |
Mexican salad
• Gegrilde maiskolven | chipotleboter

Bijgerechten (deze worden standaard geserveerd)
• Brood | smeersels
• Frites | mayonaise
• Rode rijst

Vanaf 20 personen

Bekijk onze dessertpagina voor de perfecte afsluiter van uw buffet.

Kinderen eten mee voor de helft van de prijs
of kunnen eventueel iets van onze speciale
kinderkaart kiezen

SHARED DINING
MENU BOVENS BESTE
28.5 p.p.
Appetizers
Pittige garnalen | serranoham | calamares |
gefrituurde bloemkool met tajin | brood | kruidenboter
***

Hoofdgerechten to share
Zalmﬁlet | gamba’s | bourgondische beenham | buffalo wings |
runderstoof | famous ribs | warme groenten | frites
(vegetarische gerechten op aanvraag)
***

Grand Dessert
Selectie van verschillende nagerechten

DESSERTBUFFET
DE PERFECTE AFSLUITER

Een dessert maakt een buffet helemaal af!

DESSERTBUFFET
7.5 p.p.

• Kaneelijs met rood fruit compote
• Parfait van het seizoen
• Chocolademoussetaart
• Cheesecake van het seizoen
• Vers fruit
• Slagroom

