Diners
Inhoudsopgave
Zelf een buffet samenstellen? ..................... 2
Zelf diner samenstellen? ............................... 4
Bakken & Grillen ............................................ 5
Dessertbuffet ................................................. 6
Desserts .......................................................... 6

Zelf een buffet
samenstellen?

Koude gerechtjes met vis
€ 3,10 per portie
❖ Palet met diverse soorten gerookte vis
❖ Hollandse haring met Amsterdams zuur
❖ Duet van zalm & garnalen op toast
❖ Garnalencocktail met huisgemaakte
whiskeysaus
❖ Makreelfilet op diverse manieren gekruid
❖ Gravad lax met dillesaus, rode ui en
kappertjes (gekruide zalm)

Prima! U kunt nu ook zelf uw buffet samenstellen.
Het is heel eenvoudig: u kruist het gerecht aan
dat u wenst en onze koks maken uw
samengesteld buffet. Minimaal 25 personen.

Salades
€ 2,50 per portie
❖ Ambachtelijke grove rundvleessalade
❖ Huzarensalade
❖ Aardappelsalade met bieslook en
zongedroogde tomaatjes (vega)
❖ Zalmsalade met diverse soorten vis
❖ Frisse komkommersalade (vega)
❖ Tomaten- komkommersalade met
tuinkruidendressing en croutons (vega)
❖ Griekse salade met tomaat, paprika, rode
ui, feta en olijven (vega)
❖ Pastasalade met gerookte kip en verse
pesto
❖ Groene salade afgewerkt tomaatjes,
komkommer, ei en croutons (vega)
❖ Waldorfsalade met gerookte kip, walnoten
en mandarijntjes
❖ Tonijnsalade met appel, augurk en
kappertjes
❖ Italiaanse pastasalade met
cherrytomaatjes, rucola en groene pesto
❖ Koude pasta salade (vega)
❖ Pastasalade met salami en verse rode
pesto
❖ Salade van gerookte kip met
zontomaatjes, pijnboompitten en
basilicumpesto
❖ Salade van tomaten met mozzarella
(vega)

Brood
€ 1,65 per portie
❖ Rustiek brood met kruidenboter, aioli &
tapenade
❖ Luxe mini broodjes met kruidenboter, aioli,
tapenade en kruidenboter
❖ Stokbrood wit en meergranen met
huisgemaakte kruidenboter
Huisgemaakte soepen
€ 3,00 per portie
❖ Oma’s tomatensoep met verse
gehaktballetjes
❖ Romige kippensoep met champignons
❖ Lichtromige spinaziesoep met gerookte
zalm
❖ Boeren soep met verse groenten
❖ Lente soep met bosuitjes (vega)
❖ Bospaddenstoelensoep met wilde
paddenstoelen
Koude gerechtjes
€ 2,70 per portie
❖ Rundercarpaccio met truffelmayonaise
❖ Ardennerham met meloenbolletjes
❖ Gerookte eendenborst met
frambozendressing
❖ Kipcocktail met ananas en een romige
cocktailsaus
❖ Diverse soorten paté met chutneys
❖ Spiesjes van tomaat, basilicum en
mozzarella (vega)
❖ Koude stoofpeertjes met kaneel
❖ Vleesplateau met fricandeau, rosbief,
chorizo en diverse soorten ham
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Warme vleesgerechten
€ 2,75 per portie
❖ Italiaans gekruide beenham met honingmosterdsaus
❖ Gemarineerde kipkluifjes in een krokant
jasje
❖ Stoofpotje van kip in een heerlijke
stroganoffsaus
❖ Kalkoenfilet in een zoetzure saus met verse
ananas
❖ Kip piri piri met paprika, ui en
champignons
❖ Traditionele gehaktballen met dikke jus
❖ Malse kipfilet met kerriesaus en ananas
❖ Boeuf bourguignon à la française met
zilveruitjes en peen
❖ Belgisch stoofvlees met trappistenbier
❖ Kippenstoof in rode wijnsaus met
champignons en prei
❖ Hongaarse goulash
❖ Gehaktballetjes in satésaus
❖ Malse kip in een saus van ketjap met
cashewnoten
❖ Kippendij-saté in huisgemaakte saus
❖ Runderstoof met sperziebonen en
champignons
❖ Pikante gehaktballetjes met een
tomatensaus
❖ Varkenshaaspuntjes met huisgemaakte
satésaus
❖ Varkenshaas medaillons in groene
pepersaus
❖ Varkenshaaspuntjes in
bospaddenstoelensaus
❖ Varkenshaaspuntjes in zachte rode
portsaus
❖ Bourgondische beenham met pepersaus

Warme visgerechten
€ 3,50 per portie
❖ Gamba spiesjes met piri piri kruiden
❖ Calamares, gefrituurde inktvisringen
❖ Zalm- & tilapiafiletrolletjes in een vissaus
❖ Gemarineerde gamba’s met verse
knoflook
❖ Stoofpotje met diverse soorten vis
❖ Tongfilet met zachte witte wijnsaus
❖ Zalmfilet in dragonsaus
Warme groentegerechten
€ 1,75 per portie
❖ Wok groentemix (vega)
❖ Gestoofde peertjes met kaneel (vega)
❖ Ratatouille van aubergine, courgette, ui,
paprika en tomaat (vega)
❖ Gebakken champignons met knoflook,
tomaat en peterselie (vega)
Warme aardappelgarnituren € 1,75 per portie
❖ Aardappelgratin met geraspte kaas en
zongedroogde tomaatjes (vega)
❖ Aardappelschijfjes(vega)
❖ Franse frites (vega)
❖ Aardappelpuree (vega)
❖ Pommes duchesse (vega)
❖ Aardappelkroketjes (vega)
Warme bijgerechten
❖ Nasi goreng
❖ Bami goreng
❖ Witte rijst (vega)

€ 1,50 per portie
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Zelf diner samenstellen?
Alle diners worden geserveerd met:

U kiest uit een koud voorgerecht of soep 1 keuze.
Vervolgens kiest u een hoofdgerecht en als toetje
een nagerecht. Zo stelt u zelf het 3-gangen diner
samen.

❖
❖
❖
❖
❖

U maakt de keuze voor iedereen, het is niet het
geval dat iedere gast een aparte keuze maakt.
3-Gangen diner:

Stokbrood met kruidenboter
Aardappelgarnituur
Gestoofde groenten
Rauwkostsalade
Mayonaise & appelcompote

€ 20,75

Koude voorgerechten
❖ Gerookte zalm met dillesaus
❖ Kip-kerriecocktail
❖ Hollandse Garnalen cocktail
❖ Meloen bolletjes met Ardenneham
❖ Carpaccio op een saladebedje
❖ Rundvlees salade
Soepen
❖ Franse uiensoep
❖ Tomatensoep
❖ Kippensoep
❖ Champignon crème soep
❖ Rundvlees bouillon met verse groente
❖ Kervelsoep
❖ Aspergesoep
Hoofdgerecht
❖ Zalm mootjes
❖ Vispannetje
❖ Boeuf bourguignon
❖ Belgisch stoofvlees
❖ Hongaarse goulash
❖ Varkenshaas medaillons
❖ Varkensfilet
❖ Varkens schnitzel
❖ Kipfilet spies
❖ Kalkoenfilet
❖ Stoofpannetje met kip
Desserts:
❖ Tropische Sorbet
❖ Dame Blanche
❖ Vanille ijs met warme kersen
❖ Apfelstrudel Royal
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Bakken & Grillen
Voor groepen vanaf 20 personen
Barbecue Bommelerwaard
€ 17,50 p.p
❖ Toscaans gemarineerde kipspies
❖ Amerikaanse hamburger
❖ BBQ-worstje
❖ Gemarineerde speklap
❖
❖
❖
❖
❖

Rundvleessalade
Komkommer-tomaatsalade
Pastasalade met zongedroogde tomaatjes
Stokbrood met kruidenboter
3 soorten koude sauzen

Barbecue Bourgondisch
€ 20,00 p.p.
❖ Amerikaanse hamburger
❖ Italiaans gekruide schouderkarbonade
❖ Gemarineerde kip cajun
❖ Mild gekruide speklap
❖
❖
❖
❖
❖

Rundvleessalade
Komkommer-tomaatsalade
Pastasalade met zongedroogde tomaatjes
Stokbrood met kruidenboter
3 soorten koude sauzen

Barbecue van de Chef
❖ Houthakkerssteak
❖ Amerikaanse hamburger
❖ Curryworst
❖ Gemarineerde kip cajun
❖ Mild gekruide speklap
❖
❖
❖
❖
❖

€ 22,50 p.p

Rundvleessalade
Komkommer-tomaatsalade
Pastasalade met zongedroogde tomaatjes
Stokbrood met kruidenboter
3 soorten koude sauzen

Vis pakket
€ 3,75 p.p.
❖ Gamba spiesje
❖ Brochette diverse soorten vis
❖ Zalmmoot in folie
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Dessertbuffet

Desserts

Tot Slot!
€ 7,00 p.p.
❖ Luxe ijstaarten in diverse smaken
❖ Warme chocoladesaus
❖ Vers gesneden fruit
❖ Slagroom

Vanille-ijs met warme kersen
❖ Italiaans vanille-roomijs
❖ Warme kersen met Licor 43
❖ Slagroom

€ 4,65

Tropische sorbet
❖ 2 soorten sorbetijs
❖ Vers gesneden fruit
❖ Slagroom

€ 4,50

Dame Blanche
❖ Boeren vanille-ijs
❖ Warme chocolade saus
❖ Nootjes
❖ Slagroom

€ 4,40

Coupe Romanoff *
*seizoen product
❖ Vanille-ijs
❖ Verse Hollandse aardbeien
❖ Slagroom

€ 4,95

Kersen & Cheese
❖ Cheesecake puntje
❖ Bastogne ijs
❖ Warme kersen
❖ Slagroom

€ 5,50

Trio mono dessert
(allergeenvrij)
❖ Een trio met tropisch sorbet ijs
❖ Rode vruchten

€ 4,15

Op de goede afloop
€ 8,75 p.p.
❖ Luxe ijstaarten in diverse smaken
❖ Luxe bavarois taarten
❖ Geflambeerde kersen
❖ Warme chocoladesaus
❖ Vers gesneden fruit
❖ Slagroom
❖ Geserveerd met vuurwerk fontein
Luxe Grand Dessert
€ 14,00 p.p.
❖ Luxe ijstaarten in diverse smaken
❖ Luxe bavarois taarten
❖ Geflambeerde kersen
❖ Chocoladefontein met diverse dippers
zoals aardbeien, marshmallows en lange
vingers
❖ Slagroomsoezen
❖ Vers gesneden fruit
❖ Traditionele tiramisu
❖ Appelcrumble met vanillesaus
❖ Slagroom
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