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Receptie / verjaardag

Diner

Lunch

Receptie 2 uur               Ontvangst van gasten met 2x koffie/thee, gebak gemaakt in onze eigen bakkerij. 
      €17,50  Daarna onbeperkt drinken en 3 keer koude en warme hapjes.

Receptie 3 uur               Ontvangst van gasten met 2x koffie/thee, gebak gemaakt in onze eigen bakkerij. 
      €19,50  Daarna onbeperkt drinken en 5 keer koude en warme hapjes.

Receptie 4 uur               Ontvangst van gasten met 2x koffie/thee, gebak gemaakt in onze eigen bakkerij. 
      €21,50  Daarna onbeperkt drinken en 8 keer koude en warme hapjes.

Buffetoptie 1  Twee soorten soep als voorgerecht met vers afgebakken brood, rundvleessalade, 
     €39,50  vissalade, rauwe ham met meloen,  kipfiletblokjes in satésaus, mini balletjes in  
   zoetzure saus, beenham met honing/mosterdsaus, varkenshaas in 
   peperroomsaus, pommes frites, met onbeperkt drinken en een dessert.

Buffetoptie 2  Soep als voorgerecht, één soort soep, rundvleessalade, kipfiletblokjes in satésaus,
     €29,50  mini balletjes in zoetzure saus, beenham met honing/mosterdsaus, pommes   
   frites, met onbeperkt drinken en een dessert.

Live-cooking BBQ Een gevarieerd aanbod aan vlees, vers klaargemaakt door de kok, verschillende
      €37,50  salades, pommes frites, onbeperkt drinken naar keuze en een dessert.       
Stamppottenbuffet Een buffet met 3 soorten stampotten en vlees en bijgerechten, onbeperkt          
      €22,50  drinken tijdens het diner en een dessert.

Buffetoptie 1  Lunchbuffet met salades, jus d’orange, melk, vers afgebakken en belegde          
     €21,50  broodjes, een kroket en vers fruit. Vooraf serveren we soep. Tijdens de maaltijd
   serveren we onbeperkt drinken.

Buffetoptie 2  Lunchbuffet met jus d’orange, melk, vers afgebakken broodjes, beleg en vers 
    €18,50  fruit. Tijdens de maaltijd serveren we onbeperkt drinken.

Lunchproeverij Soepje met vers afgebakken brood en een smeersel, broodje carpaccio, 
     €20,-                   broodje eiersalade, broodje crispy chicken, een kroket en een ijstoetje                                                     
   met daarbij karaffen met water, melk en jus.

High Tea  Onbeperkt thee in diverse smaken, vooraf soepje met mini saucijs, hartig (4 hapjes)         
    €19,50  zoet (6 hapjes) en een dessert: zuivel of 2 bolletjes ijs. 
   De inhoud kan wisselen op basis van dagverse ingrediënten of seizoensproducten.    


