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Roomboter croissant
Pain au chocolat
Jam uit de streek
Roomboter
Boerenyoghurt met diverse toppings om zelf toe te voegen; granola, honing,
muesli, etc.

€ 8,95 per persoon

Lunch deluxe
Tartines voorzien van frisse sla en rauwkost, royaal belegd met de volgende
belegsoorten:
Vega
Biologische geitenkaas met een dip van vijgen & rode port, walnootjes en
zongedroogde tomaatjes
Vlees
Gedroogde Serrano ham & Brandt en Levie worst met een topping van
huisgemaakte pesto, geroosterde paprika en frisse rucola
Vis
Gerookte zalm met kruiden roomkaas, komkommer slices en kappertjes
Soep van de dag, afgestemd op het seizoen

€ 15,95 per persoon o.b.v. 3 tartines
Optionele toevoegingen:
Verse fruitsalade
English pie in diverse smaken (warm)
Puntje quiche in diverse smaken (warm)
Huisgemaakte smoothie met seizoensfruit

€ 2,50
€ 4,50
€ 3,50
€ 3,50

Healthy lunch
Salades
Tabouléh met feta, rozijnen, cherry tomaatjes en verse kruiden
**
Quinoa salade met gegrilde groenten en rucola
**
Salade van geroosterde bietjes met geitenkaas & gerookte amandelen
Wraps
Assortiment mini wraps met de volgende vullingen:
Kipfilet met mango chutney
Boerenkaas met vijgen rode port dip
Avocado, hummus en paprika
Soep
Huisgemaakte soep van seizoensgroenten
€ 19,50 per persoon

Optionele toevoegingen:
Verse fruitsalade
English pie in diverse smaken (warm)
Puntje quiche in diverse smaken (warm)
Huisgemaakte smoothie met seizoensfruit

€ 2,50
€ 4,50
€ 3,50
€ 3,50

Borrel
Borrelplateau met een combinatie van het volgende:
Antipasti plateau
Royaal gevuld met diverse soorten Italiaanse en Spaanse charcuterie, harde worst
van Brandt en Levie (in diverse smaken) en gemarineerde olijven
Kaasplateau met streekproducten
Diverse boerenkazen & geitenkazen met een kaasdip van vijgen met rode port,
diverse toastjes, druiven en dadels
Brood & smeersels
biologisch brood met diverse huisgemaakte tapenades
€ 7,50 per persoon

Koude borrelhapjes
(minimale afname 10 stuks per soort)
o
o
o
o

zalmtorentje: blini met gerookte zalm, courgette en rode biet
sticky Asian meatball met sesam en bosuitjes
gevulde dadel met geitenkaas en gerookte amandel
omelet wrapje met hummus, wortelsla en feta

€ 1,95 per stuk

Luxe koude hapjes
(minimale afname 10 stuks per soort, in disposable bakje met vorkje/lepel)
o geitenkaas met zongedroogde tomaat, pecannootjes en rucola
o taboulé Marrakesh met spiesje van dadel
o gamba met sinaasappel en sherry
€ 2,50 per stuk

