Dinermogelijkheden

Sluit jouw bijeenkomst feestelijk af met een smakelijk diner! Samen lekker
napraten en genieten na een lange dag van vergaderen, trainen of
brainstormen! Kies, boek en laat het je smaken!

Dagschotel

€ 17,50 p.p.

Dagelijks wisselende dagschotel. Keuze uit vlees, vis of vegetarisch.
Inclusief een frisse salade!

Driegangendiner

€ 32,50 p.p.

Een uitgebreid driegangendiner dat voor jouw gezelschap wordt
samengesteld, bestaande uit: voorgerecht, hoofdgerecht, salade en een
dessert.

Buffet

v.a. € 27,50 p.p.

Een volledig verzorgd warm buffet voor groepen vanaf 20 personen
met de keuze uit een Hollands buffet, Mediterraans buffet of Indonesisch
buffet (zie volgende pagina).
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Buffetten

Hollands buffet *

€ 27,50 p.p.

Erwtensoep | Hollandse kaassalade | Friese boontjessalade | Zuurkool-stamppot
met speklapjes, rookworst en hachee | Rode kool met appeltjes en gekookte
krielaardappeltjes | Rijstpudding en verse fruitsalade.

Mediterraans buffet *

€ 33,50 p.p.

Franse uiensoep met stokbrood en gegratineerde kaas | Antipasti misto 'Olijven
Trio' - mix van verschillende olijven | Antipasti misto 'Bella Italia' - mix van
zongedroogde tomaatjes, gegrilde courgette en balsamico-uitjes | Ensalada di
vitale - frisse salade van prei, appel, ei, mandarijn en ananas | Toscaanse
kipschotel en paella - gekruide rijstschotel met kip en vis | Moussaka - Grieks
gerecht met aardappel, aubergines en gehakt | Witte chocolademousse en
verse fruitsalade.

Indonesisch buffet *

€ 35,75 p.p.

Soto Ajam - krachtige, heldere kippenbouillon | Nasi Goreng en witte rijst | Ajam
Asem Manis - kip in zoetzure saus met ananas | Daging Rendang - rundvlees met
kokos | Babi Ketjap - varkensvlees gesmoord in ketjap | Sateh Ajam - kipsaté in
pindasaus | Ikan Goreng - Victoriabaars | Sambal Goring Buncis - boontjes in
pittige saus | Sayur Lodeh - gemengde groenten in kokosbouillon | Spekkoek en
verse fruitsalade.

* Ingrediënten kunnen afwijken, afhankelijk
van beschikbaarheid en het seizoen.

