Ontbijtbuffetten
(groepen van 15-50 personen)

Standaard ontbijtbuffet

€17.50 pp

Diverse soorten brood
Croissants
Roerei
Boerenkaas
Boerenbrie
Beenham
Rosbief
Jam
Boter
Verse jus d’Orange
Melk en karnemelk
Koffie en thee

Luxe ontbijtbuffet
Diverse soorten brood
Croissants
Roerei
Boerenkaas
Boerenbrie
Rosbief
Beenham
Gerookte zalm
Verse fruitsalade
Jam
Boter
Verse jus d’Orange
Melk en karnemelk
Koffie en thee

€21.50 pp

Lunchbuffet €15,00 pp
(groepen van 15-50 personen)

Assortiment belegde broodjes: tonijnsalade, boerenkaas, beenham,
rosbief, boerenbrie
Handfruit
Verse jus d’Orange
IJswater
Koffie of thee
Uit te breiden met:
- Soep van pomodoritomaten met verse basilicum
- Broodje kalfsvleeskroket van Holtkmap
- Caesar Salad
- Appeltaart met slagroom

Lunch Menu traditioneel

€4,00 pp
€5,50 pp
€5,50 pp
€4,50 pp

€16,50 pp

(groepen van 15-50 personen)

Twaalf uurtje
Soep van pomodori tomaten, boterham met kalfsvleeskroket van
Holtkamp en boterham met huisgemaakte huzarensalade
*****
Warme appeltaart van patisserie Holtkamp met vanille ijs en
slagroom

Menu

€23,50 pp (2-gangen €20,00 pp)

(groepen van 10-40 personen)

Klassieke uiensoep
gegratineerd met Gruyère crouton
*****
Hutspot
met rookworst, jus en Amsterdams zuur
*****
Gepocheerde peertjes
met kaneel ijs en slagroom
(kan ook met een andere stamppot: zuurkool, boerenkool, rauwe andijvie)

Menu €26,00 pp (2-gangen €21,50 pp)
(groepen tot 40 personen)

Verse pomodori soep
met crème fraîche en basilicum
*****
Steak & friet
gegrilde bavette (150 gr), friet, mayonaise
*****
Dame Blanche
vanille ijs, slagroom, warme chocoladesaus, amandelen

Menu

€ 29,50 pp

(2-gangen €25,00)
(groepen van 10-30 personen)

Luxembourg bites
Crostini met zalm en mierikswortel crème, rosbiefrolletje met
truffelmayonaise en gegrilde groenten met mozzarella
******
Steak
Gegrilde steak met salade, frites en kruidenboter
of
Zalm
Op de huid gebakken filet, tuinkruiden roomsaus, frites en salade
of
Penne Pomodori
Verse pasta met 3 soorten tomaat, salsa rosso, Parmazaan en verse
basilicum
*****
Petit Grand dessert
(kan ook tot 50 personen indien de keuze van de hoofdgerechten vooraf bekend)

Menu

€ 35,00

(2-gangen €29,-)
(groepen tot 20 personen)

Vitello Tonato
gebraden kalfsfilet, tonijnmayonaise, kappertjes, Parmezaan
of
Gerookte forel
met mierikswortelmayonaise, kappertjes, dille, toast
*****
Gebakken sliptongetjes
3 sliptongen gebakken in boter met citroen en peterselie,
of
Rib eye
gegrilde rib eye met kruidenboter
Hoofdgerechten worden geserveerd met friet, verse groente en
frisse salade
*****
Gepocheerde peertjes
met kaneel ijs en slagroom
of
Limoncello
citroen gevuld met limoncello ijs

(kan ook tot 40 personen indien keuze vooraf bekend)

Walkingdiner

€32.50 pp

(groepen van 20-100 personen)

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 mierikswortel crème
Carpacciorolletjes met rucola en gepofte knoflookmayonaise
Biefstukspiesje met noodles
Chocolade bon bon taart

Burger Menu €21,00 pp
(groepen van 10-50 pers)

LuxemBurger
Black Angus Burger, brioche bol met sesam, bacon, cheddar, sla,
augurk, tomaat, rode ui, cocktailsaus
geserveerd met friet en een frisse salade

incl 2 consumpties (Jupiler 25cl, Huiswijn, Fris)

