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De prijs van dit grandioze buffet
bedraagt � 37,50 per persoon

Diner buffet
Soep

Bospaddenstoelen bouillon
Koude voorgerechten

Gerookte Zalm met zalm mousse
Noorse garnalen met Vis salade en

cocktailsaus
Huzarensalade met gevulde eieren
Kipselderij salade met gekruide kip

Aardappelsalade met mozzarella en tomaat
Boerenachterham met paté

Ossenhaas carpaccio met parmezaan
Coburger ham met meloen ( seizoen )

Warme gerechten
Keuze uit een aantal gerechten w.o. 1

visgerecht , 2 vleesgerechten nen 2 aardappel
gerechten
Desserts

Heerlijk dessert buffet met o.a. parfait,
ijstaarten, ijs petitfour, longeurs, slagroom,

chocolade en vers fruit

Even Voorstellen !!
Hoewel wij bijna ons 25 jarig bestaan vieren aan het einde van
2019 horen wij vaak dat u nog niet bekend bent met ons

restaurant. Ook niet met onze uitgebreide catering service. Door
middel van deze folder willen wij ons bedrijf eens goed onder de
aandacht brengen bij u (!) als gast. Wij hebben nl. tal van

mogelijkheden voor uw diner en lunch maar ook brunch, trouw-,
rouw- en feestpartij. Wij hebben tevens ruime ervaring in de
verzorging van catering op locatie. Ook kunt u bij ons terecht
voor besloten partijen. Waarvoor exclusiviteit bestaat op een van
de belangrijkste dagen van uw leven. Alles is bespreekbaar!

In deze folder zetten wij graag uiteen wat wij zoal voor u kunnen
betekenen.

Assortiment warme hapjes � 9,00 per 12 stuks
( mini bami, mini nasi, mini kaassoufles, mini frikandel,

kipnuggets etc. )

Voor Bruiloften, Buffetten, Abraham, Sarah, High
Tea, Rouw arrangementen, Lunch- Brunch en Diner!

Diverse soorten worst en Hollandse kaas ± 20 st. � 8,25
( leverworst, grillworst, harde worst, kookworst,komijnen kaas

etc.)
Koud luxe bittergarnituur per schaal 50 stuks � 1,75 pst.
( gevulde ei, bakje krabsalade, wrap kipfilet, canapé filet
American, roomkaas bladerdeeg, canapé gerookte zalm,
mozzarella met tomaat, paté met preiselbeeren etc.

Assortiment zoute koekjes en nootjes pers schaaltje � 6,25

Feestavond suggesties en bittergarnituur

Drankenarrangement minimale
afname 4 uur ;
Het zgn.Hollands
Drankenpakket ;

*Bier van de tap *Alle frisdranken
*Vruchtensappen *Port, Sherry

en Vermouth
*Koffie en Thee *Rode en witte

huiswijn en Rose
Gedurende uw verblijf �6,95

p.p.p.u.
Wilt u het pakket met

buitenlands gedistilleerd er bij
rekenen wij

� 7,95 p.p.p.u.echter niet cognac
en speciale whisky's

Rouw arrangement;
Drankenassortiment van onbeperkt koffie/thee, melk,
karnemelk, jus d’Orange. Belegde broodjes ( voldoende

voor het gezelschap)
� 7,50 p.p.p.u.tot 20 personen voor de minimale duur

van 2 uur
�7,00 p.p.p.u.v.a. 20 personen voor de minimale duur

van 2 uur

RESTAURANT:oppervlakte 100 m2 cappaciteit tot 75 pers.
TERRAS; ( Alleen 's zomers ) capaciteit tot 55 pers.:
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Brunchsuggestie 2
Bospaddenstoelen bouillon (veg)

Brunch buffet met o.a. div. soorten plat brood,
harde broodjes, Vleeswaren en Kaas, Vissalade,
Huzarensalade, Brie, Filet American en Pate
2 Warme vleesgerechten; varkenshaas
champignonsaus en balletjes Tex mex
1 Warm visgerecht; Tongrolletjes in witte
wijnsaus of stukjes gebakken Zalm.

2 Aardappel gerechten; Aardappelkroketjes of
friet of kriel of gratin

Nagerechten buffet met heerlijke ijstaarten,
mousse , bavarois en parfait. Slagroom ,

chocolade en fruit
Onbeperkt melk, karnemelk, koffie en thee

Verjaardags suggesties met
gebak

2 kopjes koffie/thee met
appelgebak � 7,50

2 kopjes koffie/thee met gemengd
gebak � 8,25

2 kopjes koffie/thee met petitfour
� 7,50

petitfour/appelgebak per stuk �
3,50

gemengd gebak per stuk � 3,75

Brunchsuggestie 1
Bospaddenstoelen bouillon (veg)

Brunch buffet met o.a. div. soorten plat brood,
harde broodjes, Vleeswaren en Kaas, Vissalade,
Huzarensalade, Brie, Filet American en Pate

1 Warme vleesgerecht; varkenshaas
champignonsaus of balletjes Tex mex

1 Warm visgerecht; Zalm stukjes met citroen en
dille

1 Aardappel gerecht; Aardappelkroketjes of friet
of kriel of gratin

Nagerechten buffet met heerlijke ijstaarten,
mousse , bavarois en parfait. Slagroom ,

chocolade en fruit
Onbeperkt melk, karnemelk, koffie en thee

� 25,50 p.p � 29,50 p.p

Met o.a. div. soorten plat brood,
harde broodjes,

Vleeswaren en Kaas,
Vissalade,

Huzarensalade,
Brie, Filet Americain en Paté

Onbeperkt melk, karnemelk, koffie en
thee

Babyshower

� 19,50 p.p

Blauwe of roze
slagroomsoesjes,tompoesjes
gekleurde slagroom, taartjes en
gebakjes. Gekleurde donuts en
versiering in kleur! Roze- en of
blauwe cup cakes. Tafelkleed in

kleur

High Tea
Met o.a. div zoete lekkernijen,

bladerdeeghapjes, sandwiches, mini
quiche, scones met slagroom, mini
croissants , chocolade broodjes en
rozijnen broodjes. Onbeperkt thee
en verse munt. Koffie tegen

meerprijs.

Lunch buffet

� 17,50 p.p

� 17,50 p.p

Diner in ons restaurant op maat!
15 tot 60 personen

Diner op maat! Houd in: een samen met ons besproken 3 of 4 gangen menu
waarbij uw keuze in vlees en vis gerechten centraal staan. Wij hebben ruime
ervaring in het verzorgen van diners voor grote groepen. 2 a 3 voorgerechten
vervolgens vlees-, vis- en/of vegetarisch en een Grand dessert, al v.a. � 25,- een
3 gangen diner. Wij maken gratis een persoonlijk menukaartje met daarop een
foto van de jubilaris. Wel zo Leuk! bv; Noorse Garnalen Cocktail, Carpaccio,

Gerookte Ham meloen. Gevolgd door een Mixed Grill, Zalmfilet en
Vegetarische Quiche en als afsluiter Grand dessert. Uiteraard versieren wij de

zaak in de kleuren die u wenst.

Lunchen met uw gezelschap

Broodjes assortiment; 3 belegde broodjes ( hard , zacht, wit en bruin ) Melk,
karnemelk & jus d'Orange

� 13,50 p.p

Vergaderlunch; soep per kop, broodlunch en 2 drankjes in ons restaurant
( div. soorten belegde broodjes met gevarieerde vleeswaren en kaas )

� 15,50 p.p

BBQ v.a. � 25,-pp

Ook bestaat de mogelijkheid om te BBQ'n in en om ons restaurant; Onder de
tent worden voor u de heerlijkste producten gegrilt. bv Zalmfilet, Kipsaté,
Hamburgers, Worsten, Procureurlapjes etc etc. Met stokbrood , papat en

salades. Uiteraard met veel sauzen en kruidenboter. Wij bouwen de tent boven
de bbq. Uitstraling Top!


