FOOD ARRANGEMENTEN
MINIMAAL AANTAL PERSONEN VOOR ONDERSTAANDE BBQ’S, BUFFETTEN
EN DINERS IS 20 PERSONEN

LUNCH BUFFET | € 16,50
Vers brood, luxe beleg, soep, kroket, salade caprese, een groene salade en verse fruitsalade.

3 OF MEER GANGEN DINERS
In overleg met onze chef-kok kunt u het menu en de gerechten geheel naar uw wensen laten samenstellen.
Vegetarisch, Fusion & Fine-dining behoren o.a. tot de mogelijkheden.

BBQ PIER | € 21,50 p.p. (vanaf 50 personen is een kok inbegrepen)
Pikante kipfilet, gemarineerde rundersaté, runderburgers, doradefilet, wijtingfilet, huisgemaakte eiersalade,
ambachtelijke frites, diverse sausen en brood.

BBQ ROYALE | € 28,50 p.p. (vanaf 50 personen is een kok inbegrepen)
Gamba’s, gemarineerde entrecote, pikante kabeljauwfilet, gemarineerde runderlappen, doradefilet,
Chickenburger, luxe groenten, huisgemaakte eiersalade en tonijnsalade, ambachtelijke friet met diverse dips en
brood.

PASTA BUFFET | € 20,50 p.p.
Pasta Del Mar (schaaldieren), pasta pesto, pasta met romige bospaddenstoelensaus, pasta carbonara, pasta met
spinazie en zalm in roomsaus, caprese salade, bruschetta's en gemarineerde olijven.

MEDITERRAANS BUFFET | € 26,00 p.p.
Pasta Vongole, mosselen in kokossaus, runderlappen in bospaddenstoelensaus, Spaanse runderstoof, Feta
salade, couscous salade, gevulde wijnbladeren, brood met hummus en tapenades.

MEXICAANS BUFFET | € 24,00 p.p.
Enchiladas met kip en authentieke saus, klassieke fajitas met gehakt, soft shell taco's met Mexicaans vlees,
Burrito kip, avocado salade, gevulde jalapeño, nachos, assortiment van pepers, Mexicaanse sauzen en dips.

DESSERT BUFFET | € 10,50 p.p. | € 5,50 per kind
Een buffet bestaande uit diverse huisgemaakte desserts. Onze chef stelt samen met u het buffet samen en
vertelt u over alle mogelijkheden.

KINDERBUFFET | € 12,50
Voor kinderen van 5 t/m 12 jaar is er een gereduceerd tarief op alle bovenstaande buffetten
met uitzondering van het dessert buffet (€ 5,50 per kind).
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PARTYSNACKS | Prijs per persoon
Mozzarella sticks | € 1,50
Garnalen kroket | € 2,50
Gevulde jalapeños | € 2,00
Samosa | € 1,50
Loempia mix | € 2,00
Tafelgarnituur | € 2,00
Notenmix, huis gemarineerde olijven
Bittergarnituur: Hollandse snackmix | € 2,50
Vega garnituur | € 2,50

BORRELPLANKEN | Prijs per persoon
Snackplateau Deluxe | € 8,00
Diverse warme snacks, kazen, worsten en dips
Kaasplank | € 8,50
Diverse soorten Nederlandse en buitenlandse kazen, vergezeld van een vijgenchutney
Sashimi plateau | € 9,25
Diverse soorten sashimi, waaronder sashimi van Zweedse zalm en gerookte tonijn
Zomers fruitplateau | € 7,75
Diverse soorten fruit en bessen van het seizoen
Eventuele aanvullende wensen zijn uiteraard bespreekbaar.
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