
Barbecue pakketten:

Pakket 1: 
€ 12,50 p.p.
BBQ worstje

BBQ hamburger
Gemarineerd speklapje

Karbonade gemarineerd 

Pakket 2: 
€ 15,00 p.p.
BBQ worstje

BBQ hamburger
Gemarineerd speklapje

Saté spiesje
Shaslik

Pakket 3: 
€ 18,50 p.p.
BBQ worstje

BBQ hamburger
Gemarineerd speklapje

Procureur lapje
Filet lapje

Saté spiesje

Alle pakketten worden geleverd met een ambachtelijke rundvleessalade, 
kartoffelsalade, twee soorten rauwkost, vier koude sauzen en stokbrood met kruidenboter.

De huur van de barbecue bedraagt € 25,- (dit is inclusief gas). 
De barbecuepakketten worden geleverd vanaf 20 personen.



Broodjes:

Witte of bruine zachte broodjes:
Per stuk € 2,50 o.a.

Broodje ham
Broodje kaas

Broodje oude kaas
Broodje rauwe ham

Witte of bruine zachte broodjes:
Per stuk € 3,00 o.a.
Broodje fricandeau

Broodje rosbief
Broodje carpaccio

Broodje fi let American
Broodje eiersalade

Broodje kip/kerriesalade
Broodje zalm

Broodje tonijnsalade
Broodje gezond

Broodje rundvleessalade

Voor harde broodjes wit of bruin alsmede waldkorn broodjes bereken we een toeslag van € 0,50.



Brunchbuffet:

Koude gerechten:
Rundvleessalade
Kartoffelsalade

Diverse broodsoorten/ broodjes ( wit, bruin, hard en zacht)
Diverse soorten verse vleeswaren

Diverse soorten kaas
Diverse soorten zoet

Diverse soorten tapenades
Gevulde wraps met ei en zalm

Soepen:
3 soorten huisgemaakte soepen met stokbrood, 

kruidenboter en knofl ooksaus

Warme gerechten:
Boerenomelet

Gepocheerde zalm
Beenham of runderbraad

Mini worstjes
Ham/prei taart

Nagerechten:
2 soorten ambachtelijke pudding

IJs met gefl ambeerde kersen
Panna cotta

Prijs: € 26,00 p.p.
(inclusief koffi  e, thee, melk en jus d’orange)
De brunch kunnen wij serveren vanaf 20 personen.



Diner:

Keuze uit:
Koude voorgerechten:

Carpaccio met rucola, pijnboompitten en truffelmayonaise
Vitello tonato met tonijnmayonaise

Huisgemaakte rundvleessalade met een gevuld eitje, 
rauwkost en hamrolletje

Cocktail van kip, garnalen of zalm
Rauwe ham met meloen

Warme voorgerechten:
Pasteitje van vlees- of kipragout

Runderbouillon met verse groenten
Tomatensoep

Champignonsoep

Hoofdgerechten:
Keuze uit:

Varkenshaas met champignon roomsaus of sukade in eigen jus
Pangasius fi let met bieslooksaus of zalmfi let op de huid gebakken 

met saffraansaus

Nagerecht:
Diverse soorten bavarois en Omelet Siberiëne 

of roomijs met warme kersen

Prijs: € 27,50 p.p.
De voorgerechten worden geserveerd met stokbrood, kruidenboter en knofl ooksaus. 
De hoofdgerechten worden geserveerd met gebakken aardappelen, patat, twee soorten 
warme groente en een gemengde salade. Diners worden geserveerd vanaf 10 personen.

Wilt u een koud- en warm voorgerecht dan berekenen we een toeslag van € 3,50 p.p.
Wilt u ter afsluiting koffi  e met bonbons dan berekenen we een toeslag van € 2,50 p.p.



Feestarrangementen:

Arrangement 1: 
€ 27,00 p.p.

Ontvangst met koffi  e, thee, (2x) en gesorteerd gebak
Hollands drankenassortiment 4,5 uur
2 x koude hapjes en 2 x warme hapjes

Afsluiten met koffi  e

Arrangement 2:
€ 26,00 p.p.

Ontvangst met koffi  e, thee, (2x) en vlaaienbuffet
Hollands drankenassortiment 4,5 uur
2 x koude hapjes en 2 x warme hapjes

Afsluiten met koffi  e

Arrangement 3: 
€ 25,00 p.p.

Ontvangst met koffi  e, thee (2x) met cake, soesjes en koeken
Hollands drankenassortiment 4,5 uur
2 x koude hapjes en 2x warme hapjes

Afsluiten met koffi  e

Voor drank naar keuze i.p.v. Hollands drankenassortiment een toeslag van € 3.00 p.p.
Afsluiten met belegde broodjes geldt een toeslag van € 2,50 p.p.
Afsluiten met broodje kroket, frikandel geldt een toeslag van € 2,50 p.p.
Als toevoeging zoutjes en nootjes op de tafel geldt een toeslag van € 1,00 p.p.

Alle arrangementen kunnen ook gecombineerd worden met een koud/warm buffet naar keuze.
Ook kunt u het café- en of zaalgedeelte reserveren voor uw verjaardag, jubileum of feest.
U betaald hiervoor geen zaalhuur.



Hapjes en salades:

Koude hapjes:
€ 1,00 per stuk o.a.

Gevuld eitje
Roggebrood met haring

Gelderse ham met monchou
Gelderse ham met asperge

Toast met roompaté
Toast met eiersalade

Toast met kip/kerrie salade

€ 1,50 per stuk o.a.
Toast met fi let American

Toast met forel
Wrap gevuld met kip- mango/pesto

Toast met roomkaas
Toast met tonijnsalade

Wrap gevuld met eiersalade
Wrap gevuld met kip/kerrie salade

€ 2,00 per stuk o.a.
Stokbrood belegd met:

Gerookte zalm
Vitello tonato met tonijnmayonaise

Carpaccio met kaas en pesto
Glaasje met garnalen

Mousse van gerookte forel
Pastrami met geroosterde paprika



Hapjes en salades:

Warme hapjes:
€ 0,60 per stuk o.a.

Bitterbal
Nasi/bami hapje

Kipkrokantje
Kaassouffl  e

€ 1,50 per stuk o.a.
Kipspiesje met satésaus

Garnalenspiesje met sojasaus

Salades:
€ 7,75 p.p.

Rundvleessalade geserveerd met rauwkost, 
gevuld eitje en ham rolletje

€ 9,25 p.p.
Zalmsalade geserveerd met rauwkost, 

gevuld eitje en rode zalm



Italiaans buffet:

Koud:
Carpaccio della casa met rucola salade en pijnboompitjes

Vitello tonato met romaine sla en tomaat
Salade caprese (tomaat, mozzarella en pesto)

Parmaham
Spianata Romana

Gegrilde paprika’s en gegrilde courgettes

Warm:
Saltimbocca met Sali saus

Lasagna al forno
Italiaanse aardappelen

Dessert:
Tiramisu

Prijs koud & warm buffet € 22,50 p.p.
Prijs koud & warm buffet incl. dessert € 26,00 p.p. 
Bij het koud buffet serveren we diverse soorten brood met pesto, tapenade en knofl ooksaus.



Catering:

Koud buffet:
Huzarensalade met gevulde eieren en rauwkost

Serrano ham met meloen
Pastasalade met pastrami en groente

Tonijnsalade met boontjes, uien en tomaat

Warm buffet:
Boeuf bourguignon met ui, spek en champignons

Schnitzeltjes met champignonroomsaus
Gebakken kippendij met courgette in tomaat pesto saus

Gebakken aardappelen
Rijst met groenten

Twee soorten rauwkost

Dessert:
Drie soorten bavarois
Panacotta met kersen

Prijs koud en warm buffet € 19,50 p.p.
Prijs koud en warm buffet incl. dessert € 24,00 p.p. (Prijs incl.borden en bestek)
Bij het koude buffet serveren we stokbrood met kruidenboter en knofl ooksaus.



Catering:

Koud buffet:
Rundercarpaccio met truffelmayonaise, spekjes, pijnboompitjes en rucola

Huzarensalade met gevulde eieren en rauwkost
Gerookte zalm met dille room, komkommer en tomaat

Pastasalade met pastrami en groente
Kartoffelsalade

Warm buffet:
Varkenshaaspuntjes in champignonroomsaus

Zalm, pangasius en gamba’s met prei, wortel en bieslooksaus
Boeuf bourguignon met ui, spek en champignons

Gebakken kippendij met courgette in tomaat pesto saus
Gebakken aardappelen

Rijst met groenten
Twee soorten rauwkost

Dessert:
Drie soorten bavarois
Panacotta met kersen

Prijs koud en warm buffet € 25,00 p.p.
Prijs koud en warm buffet incl. dessert € 29,50 p.p. (Prijs incl.borden en bestek)
Bij het koude buffet serveren we stokbrood met kruidenboter en knofl ooksaus.



Huisbuffet:

Koud buffet:
Rundercarpaccio met pesto, rucola, spekjes en tomaat

Huzarensalade met gevulde eieren en rauwkost
Gerookte zalm met dilleroom, tomaat en komkommer

Charcuterie plank met diverse soorten kaas, ham en worst
Tonijnsalade met boontjes, uien en tomaat

Warm buffet:
Malse runder sukade met eigen jus

Kippedij bonne femme (kip, aardappels, spek, ui en wortel)
Gegrilde varkenssteak met mosterdsaus

Zalm en pangasius fi let met bieslooksaus en prei
Mini gehaktballetjes in pindasaus

Diverse soorten aardappelen en frietjes
Rijst met groenten

Twee soorten rauwkost

Dessert:
Drie soorten bavarois

Panacotta en 57 kruiden mousse
IJs met warme kersen

Prijs koud en warm buffet € 25,00 p.p.
Prijs koud en warm buffet incl. dessert € 29,50 p.p. (Prijs incl.borden en bestek)
Bij het koude buffet serveren we diverse soorten brood met kruidenboter en knofl ooksaus.



Uit de pan eten:

Vlees:
Gyros

Tex mex reepjes
Kip piri piri

Geschnetseltes

Inclusief:
Rundvleessalade
Kartoffelsalade

Twee soorten rauwkost
Vier koudesauzen

Icebergsalade
Turks brood en stokbrood

Prijs: €15,00 p.p. (inclusief pan en gas)
Prijs plastic borden en bestek € 0,75 p.p.
Prijs servies en bestek € 1,50 p.p.
Deze pan is te bestellen vanaf 20 personen



Stel uw eigen koud-warm buffet samen:

Koude gerechten:
Rundvleessalade         € 6,00 p.p.
Zalmsalade           € 7,00 p.p.
Kartoffelsalade          € 5,00 p.p.
Carpaccio          € 3,00 p.p.
Vitello tonato          € 3,00 p.p.
Zalm gerookt          € 3,00 p.p.
Nieuwe haring         € 2,00 p.p.
Garnalen in knofl ooksaus        € 2,50 p.p.
Forel/Makreel gerookt        € 2,00 p.p.
Serrano ham met meloen        € 1,50 p.p.
Salade Caprese         € 2,00 p.p.

De rundvleessalade, zalmsalade en kartoffelsalade worden geleverd als volgt:
1 bolletje salade, 1 gevuld eitje en 1 hamrolletje p.p.

Soepen:
Rundvleessoep         € 2,50 p.p.
Tomatensoep         € 2,50 p.p.
Champignonsoep         € 2,50 p.p.

Stokbrood met kruidenboter en Ardenner knofl ooksaus   € 1,50 p.p.

Hoofdgerechten:
Varkenshaas medaillons         € 4,00 p.p.
Beenham           € 4,00 p.p.
Schnitzel           € 3,50 p.p.
Runder sukade eigen jus         € 4,00 p.p.
Varkenssteak          € 3,50 p.p.
Kippendij teryaki          € 2,50 p.p.
Kipsaté           € 2,50 p.p.
Gehaktbal           € 2,50 p.p.
Zalmfi let           € 3,50 p.p.
Pangasius fi let          € 3,50 p.p.

Voor het samenstellen van een koud- warm buffet geldt een minimum van 20 personen.



Stel uw eigen koud-warm buffet samen:

Bijgerechten:
Gebakken aardappelen         € 2,00 p.p.
Rijst            € 2,00 p.p.
Gegratineerde aardappelen        € 2,00 p.p.
Frites           € 2,00 p.p.
Diverse sauzen          € 2,00 p.p.
Diverse groente          € 2,50 p.p.
Rauwkost           € 2,50 p.p.

Nagerechten:
Aardbeienbavarois          € 2,50 p.p.
Herrencrème          € 2,50 p.p.
Chocolademousse          € 2,50 p.p.
Kaneel/jägermeister bavarois        € 2,50 p.p.
Roomijs            € 2,50 p.p.
Slagroom            € 1,00 p.p.

Voor het samenstellen van een koud- warm buffet geldt een minimum van 20 personen.


