
Voorgerechten

Burrata
Witte en groene asperges | Gemarineerde tomaatjes | Basilicum

Of

Carpaccio van het rund
Pijnboompitten | Padano | Truffeldressing | Croutons

Of

Romige aspergesoep
Ham | Ei | Asperges

hoofdgerechten

Risotto
Geroosterde groene asperges | Krokante prei

Of

Australische steak
Big Green Egg gebakken | Kruidenboter

Of

Gegratineerd vispannetje
Asperges | Hollandaise saus | Hollandse garnalen

desserts

Lasagne van mousse
Witte en bruine chocolademousse | Chocolade schotsen |  

Gezouten caramelsaus 

Of

Dame Blanche
Boeren roomijs | Chocoladesaus | Slagroom

Of 

Koffie of thee met bonbons
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keu ze menu
gezelsc happe n

 44,75 p.p.

optie



Dit heerlijke menu inclusief drankjes van het 
Hollandse assortiment kost

€ 44,25

Carpaccio van het rund
Truffeldressing - pijnboompitten - croutons - kaasschilfers

***

Toscaanse tomatensoep

***

Zalmfilet
Pasta - romige vissaus

***

Hamburger
Frietjes - mayonaise

***

Dessert van het seizoen
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fing erfood

Iets te vieren maar hoeft het niet per sé in de avond? 
Dan hebben wij een mooie suggestie voor u! 

Wij verwelkomen uw gasten rond de klok van 13:30 uur 
met koffie of thee waarna we u gedurende 3 uur de volgende kleine 

smaakvolle gerechtjes aanbieden:

Early dinner!

tot snel!



Stan daa r d  B B Q
Brood met kruidenboter, frisse salades, rauwkost, pastasalade en di-

verse koude sauzen. Hamburgers, saté van varkenshaas, voorgegaarde 

kipfilet, gemarineerde procureur en Berliner worstjes.

€ 24,75

U i t g e b r e i d e  B B Q
De standaard bbq aangevuld met scampi spiesjes, gemarineerde 

biefstuk en frietjes met mayonaise. 

€ 29,50

B B Q  c u l i n ai r
Op de Big Green Egg bereide Australische steak, Iberico secreto, 

kipspies met kruidenboter, zalm pakketjes, scampi spiesen. 

Uiteraard voorzien van brood met kruidenboter, frisse salades, rauw-

kost, pastasalade en diverse koude sauzen, frietjes met mayonaise.

€ 37,50
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BARBECUE
Van maandag tot en met donderdag kunnen wij op verzoek een 
heerlijke barbecue verzorgen. Onze keuken brigade verzorgt de 

barbecue voor u, maar wanneer er hulpchefs binnen het gezelschap zijn, 
zijn deze natuurlijk altijd welkom om hun steentje bij te dragen. 

Deze barbecue dient u minimaal 3 dagen vooraf te reserveren en 
vanaf 15 personen.

De barbecue en de etenswaren staan altijd onder een tent, bij slecht weer zijn er altijd 
mogelijkheden om een extra tent te huren. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u.   

mogelijkheden...

tot snel!




