CAFÉ - BRASSERIE

Openingstijden
Zondag t/m donderdag van 09.00 - 00.00
Vrijdag en zaterdag 09.00 - 01.00

Spui 24
1012 XA Amsterdam
www.luxembourg.nl

GROEPSMOGELIJKHEDEN
Beste gast,
Hieronder vind u een aantal voorbeelden van de mogelijkheden voor groepen die Luxembourg te bieden heeft.
Wij hebben nog veel meer mooie producten in ons assortiment en kunnen rekening houden met alle dieet en/of allergie wensen.
Café Luxembourg maakt graag voor u een passende offerte aan de hand van onderstaande voorbeeld menu’s.
U kunt ons bereiken via de mail: cafe@luxembourg.nl of telefonisch: 020-6206264

· ONTBIJT ·
Standaard ontbijtbuffet

LUXE ontbijtbuffet

VANAF 15 PERSONEN

VANAF 15 PERSONEN

Diverse soorten brood
Croissants
Roerei
Stolwijkse boerenkaas
Crispy bacon | Jam
Verse jus d’Orange
Melk en Karnemelk

Diverse soorten brood | Croissants
Roerei | Stolwijkse boerenkaas
Crispy bacon | Jam
Verse jus d’Orange
Melk en Karnemelk
Gerookte zalm | Beenham
Verse fruit salade

15.00 per persoon

20.00 per persoon

· LUNCH ·
LUNCHBUFFET
VANAF 15 PERSONEN
2 belegde bolletjes met Stolwijkse kaas, beenham,
gerookte zalm, filet american of tonijnsalade
Handfruit | Brownie | Verse jus d’Orange
ijswater | Koffie of thee

MENU TRADITIONEEL
Twaalf uurtje
Soep van pomodori tomaten, boterham met kalfsvleeskroket
van Holtkamp en boterham met huisgemaakte huzarensalade

Chocolademousse met frambozencoulis
15.00 per persoon

16.50 per persoon
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· DINER ·
Menu I

Menu III

Tomatensoep
Van verse pomodori tomaten met crème fraîche en verse kruiden
Of
Salade van de chef

Carpaccio
Dungesneden runderfilet, Parmezaan, rucola,
pijnboompitten en truffelmayonaise
Of
Duo van vis
Gerookte zalm, garnalenkroket van Holtkamp
met toast en citroenmayonaise
Of
Salade geitenkaas
Salade met Hollandse geitenkaas, gepocheerde peer, walnoten
en honing

Steak & friet met salade
Chocolademousse met frambozencoulis
2-gangen 18.75 p.p. | 3-gangen 22.50 p.p.

Menu II
Gerookte zalm
Met toast en mierikswortelcrème
Of
Caesar Salad
Romaine sla, Parmezaan, kip, bacon,
gekookt ei en ansjovisdressing
Kipfilet a la Suprème
Boerderijkipfilet, spinazie, gegrilde tomaatjes, saliesaus en friet
Of
Kabeljauwfilet
Op de huid gebakken, spinazie, bospeentjes, witte wijnsaus en friet
Of
Portobello
Gevulde portobello met geitenkaas, groene asperges en couscous
Petit Grand Dessert
2-gangen 22.50 p.p. | 3-gangen 27.50 p.p.

Walkingdiner
Bij het walking dinner krijgt u 5 kleine gerechten geserveerd.
Deze gerechten zijn afhankelijk van uw wensen, maar hieronder
een voorbeeld menu:
Buffelmozzarella omwikkelt met courgette en pesto
Zalmspiesje met mierikswortelcrème
Carpacciorolletjes met rucola en gepofte truffelmayonaise
Biefstukspiesje met noodles
Cheesecake
32.50 per persoon

Ribeye
Gegrilde ribeye met kruidenboter, salade en friet
Of
Tonijnfilet
Gegrilde verse tonijn, groene asperges,
gegrilde tomaatjes, antiboise en friet
Of
Vegetarische ravioli
Gevuld met citroen en ricotta met antiboise en salade
Kaasplateau
Drie soorten kaas van Kef, pruimencompôte, druiven en toast
Of
Rood fruit
Met gemberroom, meringue en pistache
Of
Chocolademousse
Van pure chocolade met frambozencoulis
2-gangen 26.50 p.p. | 3-gangen 32.50 p.p.

· BORREL ·
VANAF 20 PERONEN
Wij bieden een borrelarrangement vanaf 20 personen inclusief
een eigen plekje in ons cafe voor €12.50 per persoon per uur
Het arrangement bied onbeperkt bier/wijn en fris
met Hollands bittergarnituur
(bitterballen, kaas, leverworst en ossenworst)
12.50 per persoon per uur

