Lunchbuffet €15,00 p.p
(groepen van 10-50 personen)

Assortiment belegde broodjes:
tonijnsalade, boerenkaas, beenham, rosbief, boerenbrie
Fruitschaal
Verse jus d’orange
IJswater
Koffie of thee
Uit te breiden met:
- Soep van pomodori tomaten met verse basilicum
- Broodje kalfsvleeskroket van Holtkamp
- Caesar Salad
- Appeltaart met slagroom

Lunch Menu traditioneel

€ 4,00 p.p
€ 5,50 p.p
€ 5,50 p.p
€ 4,50 p.p

€16,50 p.p

(groepen van 10-50 personen)

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

Walkingdinner €32,50 p.p
(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 bonbon taart
Burger Menu €21,00 p.p
(groepen van 10-50 personen)

LuxemBurger
Black Angus Burger, brioche bol, bacon, cheddar, sla,
augurk, tomaat, rode ui, cocktailsaus,
geserveerd met frites en een frisse koolsla
inclusief 2 consumpties (Jupiler 25cl, Huiswijn, Fris)

Koffie met taart van Holtkamp €7,75 p.p
(groepen van 10-50 personen)

Koffie of thee naar keuze
Keuze uit: appeltaart, citroenmerinque, cheesecake of chocolade

Menu Luxembourg € 29,50 p.p

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

Luxembourg bites
Crostini met zalm en mierikswortel crème, carpacciorolletje met
truffelmayonaise en gegrilde groenten met mozzarella
******
Steak
Gegrilde steak met pepersaus, frites en salade
of
Kabeljauw
Op de huid gebakken kabeljauwfilet met chimichurri, 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 zijn)

Stel uw eigen 2 of 3 gangenmenu samen uit onderstaande
gerechten
Groepen tot 20 personen kunnen op de dag zelf kiezen uit 3 vooraf
gekozen voor, hoofd en/of nagerechten.
Groepen tussen 20 en 35 personen kunnen op de dag zelf kiezen uit
2 vooraf gekozen voor, hoofd en/of nagerechten.
Groepen tussen 30 en 60 personen dienen de keuze vooraf door te
geven uit 3 gekozen voor, hoofd en/of nagerechten.
Voorgerechten
Tomatensoep 7.5
Van verse pomodori tomaten met crème fraîche en basilicum (v)
Klassieke uiensoep 9
Gegratineerd met Gruyère (v)
Carpaccio 12
Black Angus carpaccio, rucola, Parmezaan,
pijnboompitten, truffelolie
Kreeftencroquetten van Holtkamp 11.5
3 kleine kreeftencrouquetten met
citroenmayonaise en toast

Garnalencocktail 11.5
Klassieke garnalen cocktail met Hollandse garnalen,
cocktailsaus en sla geserveerd met toast
Mozzarella 9.75
Groninger mozzarella met gemarineerde groenten,
basilicum, pijnboompitten, rucola (v)
Serranoham 9.75
Serranoham met gemarineerde tomaatjes, pijnboompitten,
kruidenvinaigrette en toast
Carpaccio van rode biet 9.75
Geitenkaas, kruidendressing, pompoenpitten (v)
Luxembourg visproeverij 15
Kreeftencroquet van Holtkamp met citroenmayonaise, Hollandse
garnalencocktail, gerookte zalm met mierikswortelcrème,
geserveerd met toast
Salades (klein/groot)
Vissalade 12.5/16.5
Salade met gerookte zalm en Hollandse garnalen met kappertjes,
bieslook, komkommer en een vinaigrette van verse kruiden
Caesar 11/14
Romaine sla, gegrilde kipfilet, krokant spek, Parmezaan,
croutons, ei, ansjovis, caesardressing

Hoofdgerechten
LuxemBurger 18.75
Black Angus Burger, brioche bol, cheddar, sla,
augurk, tomaat, rode ui, cocktailsaus, geserveerd
met frites en een frisse koolsla
Biefstuk 22.5
Gebakken biefstuk met champignons, geroosterde groenten en
pepersaus, geserveerd met frites
Ravioli 18.5
Gevuld met spinazie en ricotta, geserveerd met
salieboter en een frisse salade (v)
Kabeljauw 21.5
Op de huid gebakken kabeljauwfilet met chimichurri,
geroosterde groenten en frites
Penne Pomodori 18.5
Verse pasta met 3 soorten tomaat, salsa rosso,
Parmazaan en verse basilicum
“Road kill chicken” 19.5
Gegrilde halve kip met pico de gallo,
geroosterde groenten en frites

Desserts
Aardbeien 9
Hollandse aardbeien, merengue en aardbeien roomijs
Belgische wafel 8.5
Warme Belgische wafel met vanille ijs, slagroom en
coulis van rood fruit
Taarten 7.5
Keuze uit de taarten van Holtkamp:
appel, citroen, chocolade of cheesecake met vanille ijs en slagroom

