BRABANTSE KOFFIETAFEL DLV 1
Gewoon goed lunchen met familie of collega’s
Warm
Mosterd en tomatensoep
Rundvleeskroket
Mosterd
Brood
Petit pain wit en petit pain bruin
Luxe verse mini harde broodjes
Luxe zacht mini bolletjes
Krenten bollen
Beleg
Diverse vleeswaren
Beenham, rosbief en rauwe ham, cervelaat en gerookte kip
Diverse kaassoorten
Jong belegen, Old Amsterdam en Franse brie
Tonijn salade
Zoetwaren en yoghurt

Salades

Diverse soorten Jam

Eiersalade

Boerenyoghurt met aardbeiensaus

Rauwkost

Hagelslag melk en puur

Tomaatsalade

Roomboter
Drankjes
Koffie en thee
Melk

Prijs p.p. €14

Het definitieve aantal personen kunt u één dagen voor aanvang aanpassen
Prijzen onder voorbehoud 2019

LUNCHBUFFET DLV 1
Warme items
Tomatensoep en morsterdroomsoep op buffet gepresenteerd
Mini worsten en saucijzenbroodjes
Brood soorten
Petit pain wit/ Korn bollen/ Italiaanse bollen
Luxe mini harde broodjes
Luxe mini zachte broodjes
Vlees & kaas waren
Beenham met mosterddressing
Carpaccio met basilicum dressing, Parmezaanse kaas en pitten
Gerookte coburger ham
Roombrie/ jong belegen kaas/ Old Amsterdam
Jam & yoghurt
Verschillende soorten jam
Hagelslag melk en puur
Yoghurt met aardbeiensaus
Salades
Ei salade/ tonijnsalade
Rauwkost-/ tomaten, ui en olijven salade
Gesneden parten meloen en handfruit
Dranken
Jus ‘d orange
Koffie en thee
Prijs p.p. €15,95

LUNCHBUFFET DLV 2
Soep
Tomatensoep met gehaktballetjes
Mosterd roomsoep
Warm gerecht
Kipsaté met satésaus
Brood soorten
Petit pain wit en bruin
Kornbollen en Italiaanse bollen
Luxe mini harde broodjes en luxe mini zachte broodjes
Vlees & kaas waren
Beenham met mosterddressing
Carpaccio met basilicum dressing, Parmezaanse kaas en pitten
Gerookte coburger ham
Roombrie/ jong belegen kaas/ Old Amsterdam
Vis
Gerookte zalm met cocktailsaus
Jam & yoghurt

Dranken

Verschillende soorten jam en hagelslag

Melk en jus d’orange

Yoghurt met aardbeiensaus

Koffie en thee

Salades
Ei salade/ rauwkostsalade/ tomaat, ui en olijfsalade
Kruiden roomkaas
Gesneden parten meloen
Prijs € 17,75 p.p.

BRUNCH BUFFET DLV 1
Soepen
Tomatensoep met balletjes en mosterdroomsoep
Warme gerechten
Varkenshaassaté in satésaus
Runderhaaspuntjes in Stroganoffsaus
Zalmmootjes in vissaus
Aardappelgratin
Brood gerechten
Boeren wit en bruinbrood

Zuurdesem bol (deze mag u zelf snijden)

Mini krentenbollen

Mini harde broodjes

Diverse vleeswaren
Hors d’oeuvre met gevulde eitjes
Gerookte Coburger ham met diverse soorten meloen
Carpaccio met Parmezaanse kaas, pitten, rucola en een truffelmayonaise
Gerookte zalm met cocktailsaus
Diverse kazen
Jong belegen/ Old Amsterdam/ Roombrie/ Bieslookroomkaas
Diverse zoetwaren

Huisgemaakte salades

Diverse jam

Eiersalade

Hagelslag puur en melk

Tonijnsalade

Rauwkostsalade

Drankjes

Bijgerechten

Rauwkostsalade

Koffie en thee

Roomboter

Tomaat, rode ui en olijfsalade

Jus d'orange

Prijs p.p. 22,75

