Samen eten
Geniet van
al het lekkers

Brunch & Broodtafel
Brunchbuffet à € 22,50 p.p.
∞ Goed gevulde tomatensoep
∞ Warme beenham met honing-mosterdsaus
∞ A la minute gebakken champignons dordogne
∞ Roerei met gebakken spek, apart geserveerd
∞ Diverse vleeswaren
∞ Jonge en oude kaas
∞ Zoet broodbeleg
∞ Salade van gerookte kip met een honing-mosterd dressing
∞ Zachte broodjes wit en bruin
∞ Vers afgebakken harde broodjes
∞ Wit en donker oerbrood
∞ Croissantjes
∞ Krentenbrood
∞ Tulband
∞ Yoghurt met diverse confituur en cereals
∞ Vruchtenkwark
∞ Vers fruit
∞ Onbeperkt koffie, thee, melk, jus d’orange,
appelsap en limonade
Het brunchbuffet is eventueel uit te breiden met:
∞ Gepocheerde zalm in een romige dillesaus € 2,50 p.p.
∞ Pasteitje met kalfsragout
€ 2,50 p.p.
∞ Diverse vissoorten, een combinatie van
gerookte paling, Hollandse garnalen
en gerookte makreel		
€ 5,00 p.p.
∞ Brandende ijstaart			
€ 2,50 p.p.
∞ Grand Dessert: een fraai dessertbuffet
bestaande uit een uitgebreide selectie van
heerlijke nagerechten			
€ 5,00 p.p.

Luxe broodtafel à € 24,50 p.p.
De luxe broodtafel wordt aan tafel uitgeserveerd.
Terwijl u smult van allerlei lekkernijen en bijpraat met uw
tafelgenoten, worden diverse gerechtjes uitgeserveerd.
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Goed gevulde tomatensoep
Rundvleeskroket of pasteitje met kalfsragout
Warme beenham met honing-mosterdsaus
Diverse vleeswaren
Jonge en oude kaas
Zoet broodbeleg
Salade van gerookte kip met honing-mosterd dressing
Huzarensalade
Zalm- en carpacciowraps
Diverse luxe broodjes
Krentenbrood
Tulband
Wit en donker oerbrood
Onbeperkt koffie, thee, melk, appelsap,
jus d’orange en limonade

De luxe broodtafel is eventueel uit te breiden met:
∞ Diverse vissoorten, een combinatie van
gerookte paling, Hollandse garnalen
en gerookte makreel			
€ 5,00 p.p.
∞ Grand Dessert: een fraai dessertbuffet
bestaande uit een uitgebreide selectie van
heerlijke nagerechten			
€ 5,00 p.p.
De prijs van beide arrangementen is gebaseerd op een verblijf
van 2,5 uur. Het is ook mogelijk om andere consumpties te
bestellen; deze noteren wij dan voor u op de rekening.
Minimum aantal voor brunch of broodtafel: 25 personen.
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