Wilt u met een groep komen genieten van een lunch of diner?
We hebben alvast enkele voorstellen voor u gemaakt om u een idee te geven, indien wenselijk zijn er
uiteraard tal van andere mogelijkheden echter deze zouden we dan graag in een persoonlijk gesprek
met u willen afstemmen, laat ons wel even weten van uw komst zodat we de tijd hebben om ons op
de juiste manier voor te bereiden en u een kop koffie of thee aan te bieden!

Lunchvoorstellen v.a 20 personen
1. Eenvoudige snelle lunch bestaande uit een kopje Pomodorisoep met kruidenolie en
Parmezaan welke we aan uw gasten uitserveren waarna we vervolgens op tafel enkele
schalen met tosti’s zullen serveren. De tosti is gemaakt met wit desembrood en belegd met
ham en kaas, uiteraard met ketchup!
Kosten per persoon € 7,2. Iets uitgebreidere snelle lunch bestaande uit een kopje Pomodorisoep met kruidenolie en
Parmezaan welke we aan uw gasten uitserveren en waarna we vervolgens op tafel enkele
schalen met luxe belegde plakken wit en bruin desembrood zullen serveren (1p.p) het brood
word belegd in 4 varianten zodat er voor iedere gast een lekker broodje bij zit namelijk:
-

Carpaccio / Parmezaan / sjalot / pijnboompit / salade / kappertjes / verse mayonaise.
Dungesneden kalfsvlees / tonijnmayonaise / kappertjes / zontomaat / sjalot / olijf / pijnboompit.
Gerookte zalm / verse mayonaise / komkommer / tomaat / kappertjes / rode ui.
Geitenkaas / salade / tomaat / olijf / komkommer / zontomaat / pijnboompit / kruidendressing.

Kosten per persoon € 8,50
3. Iets meer tijd en iets meer trek, dan kunnen we bovenstaande suggestie uitbreiden met 1
plak luxe belegde desem per persoon meer of misschien heeft u wel zin in het welbekende
broodje kroket met mosterd? Het broodje is uiteraard een wit puntje, zoals het hoort..
Kosten per persoon € 12,50
4. Heeft u liever een warme schotel als lunch kies dan voor een spies van malse gemarineerde
kipfilet (200 gr.) van de grill. De kipspies serveren we met een saus van pomodoritomaten en
uiteraard serveren we er verse frieten, gemengde salade en mayonaise bij.
Kosten per persoon € 11,-

Een lekker glas verse melk of karnemelk bij uw lunch?
tegen een meerprijs van € 1,50 per persoon serveren we per 4 personen een
liter verse melk en een halve liter karnemelk in karaffen op tafel.

5. Uitgebreid lunchen met een Italiaans tintje behoort ook tot de mogelijkheden natuurlijk!
In buffetvorm serveren we 3 soorten heerlijke pasta’s
Spaghetti alla Bolognese
Tomaten saus / gehakt / paprika / knoflook / ui / basilicum / Parmezaanse kaas.
Spaghetti con Funghi
Paddenstoeltjes / truffel / champignons / ui / peterselie / knoflook / room / Parmezaanse
kaas.
Spaghetti con Salmone
Gerookte zalm / spinazie / gorgonzola / knoflook ui / tomaat / room / Parmezaanse kaas.
Naast de pasta’s serveren we een grote gemengde salade, wit en bruin desembrood,
kruidenboter en tapenade.
Kosten per persoon € 18,50
( afhankelijk van overige reserveringen,de verdieping waar u plaats wilt nemen en de groepsgrootte is het niet altijd
mogelijk om het buffet aan te bieden, dit lichten we graag persoonlijk toe.)

6. Lunchen in 3 gangen met koffie of thee als afsluiter behoort ook tot de mogelijkheden en
daar hebben we het volgende menu voor samengesteld :
Voorgerecht
Kopje Pomodorisoep met kruidenolie en Parmezaan
Hoofdgerecht
Spies van malse gemarineerde kipfilet (200 gr.) van de grill met pomodorisaus.
verse frieten, gemengde salade en mayonaise.
Dessert
Huisgemaakte Tiramisu
Koffie of thee na
Kosten per persoon 21,-

7. Uiteraard hebben we ook een menu samengesteld voor de visliefhebber!
Voorgerecht
Licht gebonden vissoep met kabeljauw, zalm ,gepelde gamba´s , tomaat, prei en wortel.
Hoofdgerecht
Gebakken mosselen met spekjes,ui,knoflook,peterselie,prei en knoflookmayonaise
gemengde salade, verse frites en mayonaise.
Dessert
Huisgemaakte Tiramisu
Koffie of thee na
Kosten per persoon 22,50

