
 

 
 

 

 

  



 
 

    
          

Feestelijk gepresenteerde lunch, eventueel in buffetvorm 

 
 
 
 

 

• Ontvangst met bubbels; feestelijk proostmoment 

• Ongelimiteerd bier, wijn en fris 

• Olijven en nootjes op tafel 

• 1 ronde bittergarnituur met sausjes  
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• Falafelspiesje met vadouvan-dip 
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• Ontvangst met bubbels; feestelijk proostmoment 
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• Ontvangst met bubbels; feestelijk proostmoment 

• Ongelimiteerd bier, wijn en fris 

• Olijven en nootjes op tafel 

• Crudité met yoghurt dip 

• Borrelplankje (diverse hapjes uit ons assortiment) 

• 3 soorten crostini 

• Sushi-style hapjes met wakame en kikoman 

• Falafelspiesje met vadouvan-dip 

• Mini-hamburger met briochebroodje 

• Zalmmootje omwikkeld met zeewier, met wasabimayo 

• Seizoens-stamppotje 

 

115 glazen cava, feestelijk aangelicht, gestapeld in pyramide 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Een prachtige start van het diner 

 

Diverse salades, brood, 3 warme vlees- vis en vegetarisch gerechten (ook veganistisch mogelijk) 

Diverse salades, brood, 5 koude en warme vlees- vis en vegetarisch gerechten, dessertbuffet 

met 4 items 

Amuse bij ontvangst, diverse salades, brood, 2 luxe koude schotels, 4 luxe warme vlees- vis 

en vegetarische gerechten, luxe kaasbuffet, dessertbuffet met 4 items 

 

De keukenbrigade kookt een verrassend, op speciale wens samengesteld feestdiner, eventueel 

in combinatie met een wijnarrangement 

  

Samengesteld uit luxe kleine gerechtjes 

 
 
 
 
 
 

 

Onze keukens werken o.a. met streek- en seizoensgebonden producten. Daardoor kunnen er afwijkingen voorkomen ten opzichte van de in deze brochure genoemde specificatie. 

Alle bedragen zijn, tenzij anders aangegeven, per persoon / per stuk en exclusief BTW. Prijswijzigingen voorbehouden. 

Op onze aanbiedingen zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca en onze Aanvullende Voorwaarden van toepassing. 

 

 

 


