Borrel arrangementen
Vanwege de aannemende vraag naar mogelijkheden voor gezelschappen van meer dan
20 personen, hebben wij een aantal verschillende arrangementen voor u samengesteld.

DRANK ARRANGEMENT
3 uur | €16,50 p.p.
Onbeperkt bier, wijn en frisdranken
Incl. sterk alcoholische dranken + €6,- p.p.

PARIJS ARRANGEMENT
2,5 uur | €19,75 p.p.
Onbeperkt bier, wijn en frisdranken
1 koud hapje naar keuze
2 warme hapjes naar keuze
Incl. sterk alcoholische dranken + €6,- p.p.

PASTIS ARRANGEMENT
2,5 uur | €23,75 p.p.
Onbeperkt bier, wijn en frisdranken
2 koude hapjes naar keuze
3 warme hapjes naar keuze
Incl. sterk alcoholische dranken + €6,- p.p.
Voor bovenstaande arrangementen kunt u een keuze maken uit de volgende selectie warme
en koude hapjes. Mocht u het arrangement met extra hapjes uit willen breiden dan staat de
supplement prijs per persoon hier tevens vermeldt:
Warme hapjes
Bitterbal
Mini frikandel
Tempura garnaal
Vegetarische loempia
Kaas loempia
Krokante kip

€1,- p.p.
€1,- p.p.
€1,75 p.p.
€1,25 p.p.
€1,25 p.p.
€2,- p.p.

Koude hapjes
Luxe olijven mix
Charcuterie
Selectie kazen
Luxe belegde toast

€0,75 p.p.
€2,50 p.p.
€1,50 p.p.
€3,75 p.p.

Lunch arrangementen
Voor gezelschappen vanaf 15 personen bieden wij de mogelijkheid om gebruik te maken van een
uitgebreidde broodjes lunch. Wij serveren deze op grote plateau’s in het midden van de tafel.

GROEPSLUNCH
2 uur | €16,50 p.p.
Onbeperkt koffie, thee en jus d’orange
Kleine tomatensoep
Diverse harde en zachte belegde broodjes met:
Carpaccio
Gerookte zalm
Rundvlees kroket
Brie de meaux

HIGH TEA
Maandag t/m vrijdag vanaf 14:00 uur
2,5 uur | €21,50 p.p.
Onbeperkt koffie, thee en jus d’orange
Diverse patisserie en hartigheden met o.a.:
Sandwiches
Wraps en quiches
Scones
Brownies

SUNDAY BRUNCH
2,5 uur | €29,50 p.p.
Kinderen van 4 t/m 11 jaar €14,75
Ontvangst met prosecco
Onbeperkt koffie, thee en jus d’orange
Goed gevulde plateau’s met o.a.:
Tomatensoepje
Diverse broodjes, beleg en zoetigheden
Wraps en quiches
Keuze uit kip ragout, kroket of eggs benedict

Diner arrangementen
Voor gezelschappen vanaf 12 personen bieden wij de mogelijkheid om gebruik te maken van één
van onze seizoensgebonden keuze menu’s. U kiest vooraf één menu voor uw gezelschap. Uw
gasten mogen op de avond zelf een keuze maken uit de verschillende gerechten in het menu.
Wij horen graag tijdig waar de voorkeur naar uit gaat en of wij rekening mogen houden met
allergieën of speciale dieetwensen.

GROEPSDINER
Shared dining

3-gangen

€38,50 p.p.

Keuze menu 2

3-gangen

€34,50 p.p.

Keuze menu 3

3-gangen

€40,- p.p.

Keuze menu 4

4-gangen

€44,- p.p.

Alle keuze menu’s voor groepsdiners kunnen uitgebreid worden met een drank arrangement:
Incl. bier, wijn en frisdranken

+ €12,50 p.p.

Incl. bier, wijn, fris en sterke dranken

+ €17,50 p.p.

WALKING DINNER
Tijdens een walking dinner serveren wij diverse kleine gerechten die gemakkelijk uit de hand te
eten zijn. Perfect als u een borrel en diner voor een feestelijke aangelegenheid wilt combineren.
Onze walking dinners zijn altijd inclusief bier, wijn en frisdranken.
4-gangen

2 uur

€32,50 p.p.

6-gangen

3 uur

€40,50 p.p.

8-gangen

4 uur

€48,50 p.p.

Incl. sterk alcoholische dranken

+ €6,- p.p.

3-gangen

shared dining
€38,50 p.p.

Het volgende menu bestaat uit 3-gangen shared dining. In dit menu is er geen keuze maar eet het
hele gezelschap meerdere kleine gerechten om te delen.

VOORGERECHTEN
Toast paling in ‘t groen
Toast steak tartaar
Pizza tonijn
Carpaccio rolls

HOOFDGERECHTEN
Gamba’s in pikante roomsaus
Mini hamburger
Ossenhaaspuntjes wokki wokki
Iberico rib fingers

DESSERTS
Grand dessert

Inclusief brood met boter, dip, friet en salade

3-gangen

keuze menu 2
€34,50 p.p.

VOORGERECHTEN
Carpaccio

Basilicum | sla | pijnboompit | Parmezaan

Sashimi van tonijn & zalm

Tonijn | zalm | Japanse salade | wasabi | soja | gember

Paling in ‘t groen

Paling | toast | groene kruiden | bleekselderij | granny smith | haringkuit

HOOFDGERECHTEN
Entrecôte

USA Black Angus

Tonijn

Geschroeid | miso | soja | wok groentes

Kip saté

Kippendijen | saté saus | atjar | seroendeng | uitjes | kroepoek

DESSERTS
Scroppino

Citroen | vodka | prosecco | limoncello

Nougatine ijs ‘De Rouw’

Nougatine | beste | patisserie

Inclusief brood met boter, dip, friet en salade

3-gangen

keuze menu 3
€40,- p.p.

VOORGERECHTEN
Carpaccio deluxe

Truffel | sla | pijnboompit | Parmezaan | eendenlever

Steak tartaar ‘klassiek’

Sjalot | bieslook | brioche | salade | eidooier

Garnalen pil pil

Garnalen | knoflook | peterselie | citroen | aioli | brood

Vis trio

Gerookte zalm | paling | Hollandse garnalen | diverse sausjes

HOOFDGERECHTEN
Entrecôte

USA Black Angus

Kabeljauw

Tom Kha Kai saus | geroosterde bimi’s | zoete aardappel

Pasta garnaal

Pikante roomsaus | groentes | pasta | garnalen

DESSERTS
Scroppino

Citroen | vodka | prosecco | limoncello

Nougatine ijs ‘De Rouw’

Nougatine | beste | patisserie

Cheesecake ‘Pastis’

Framboos | crumble | steranijs

Inclusief brood met boter, dip, friet en salade

4-gangen

keuze menu 4
€44,- p.p.

VOORGERECHTEN
Carpaccio deluxe

Truffel | sla | pijnboompit | Parmezaan | eendenlever

Steak tartaar ‘klassiek’

Sjalot | bieslook | brioche | salade | eidooier

Sashimi van tonijn & zalm

Tonijn | zalm | Japanse salade | wasabi | soja | gember

TUSSENGERECHTEN
Tomatensoep

Vegetarisch | kruiden | verse tomaten | kruidenboter | brood

Bisque d’Homard

Kreeftensoep | venkel | crouton | Parmezaan | rouille dip

HOOFDGERECHTEN
Rib eye dry aged

300 gram

Ocean beef | dry age kast

Kabeljauw

Tom Kha Kai saus | geroosterde bimi’s | zoete aardappel

Kreeft

Gekookt of gegrild | citrus boter | venkel salade

DESSERTS
Dame blanche

Vanille ijs | chocolade | slagroom | bros

Nougatine ijs ‘De Rouw’

Nougatine | beste | patisserie

Cheesecake ‘Pastis’

Framboos | crumble | steranijs

Inclusief brood met boter, dip, friet en salade

Vegetarisch

