
Zoet
Sinaasappel-cake met 
gemengde noten
 Brownie met 
Frambozen coulli's 
Peanutbutter chocolate heaven
3.5 

Bites

Lunch

Red curry balletjes 
van rijst met sesam 1.0
 groenten Loempia'tjes
met zoetzure chilisaus 1.0

Samosa's (licht pittig) 
met aioli  1.0

Groentesticks met 
Homemade Hummus 2.0
 Bladerdeeg"-stengels 
met sesam 1.5

Tortilla chips 
met guacamole 2.0

Tofu groenten Quiche 2.5

Pizza puntjes 2.5

Focaccia 2.0

Wraps 3 soorten 3.0

Brood2 pp
Triangel Meergranen. 
twee soorten beleg bijv.  
Kaas / tomaat / Sla / Hummus / 
gegrilde paprika 6.5

Soep van de dag   
in overleg 3.0

Salade
Classic Sla, tomaat, 
komkommer,en crouton's 3.0

Deluxe salade met Noodles, 
sinaasappeldressing, in sojasaus 
gemarineerde kip en noten  4.5

Yoghurt
Yoghurtbar 
Build your own 
met haver, noten en zadenmix, 
jam,limoen en verse munt      4.0

Alle prijzen zijn per persoon

Om zelf samen te stellen

Diner

Voor
Gang 1:  8,50 pp

Bij het diner kunt u een keuze 
maken uit verschillende stylen: 
Aziatisch, Arabisch, Italiaans of 
Frans. Dit mag wisselen per 
gekozen gang, of u kunt het hele 
diner in meerdere gangen in 1 
thema kiezen.

Aziatisch
Groente loempia met kokos-
saus

Papadums met gehakt en 
groentemengsel en limoen-
mayonaise

Sushi, verschillende soorten

Rijstvellen wrapjes met groent-
en vulling, gemarineerde kip en 
sojasaus-dip

Thom ka kai soep met Kip, 
groentes en sesam

Groepen onder 50 personen 
kunnen 1 gerecht kiezen. 

Groepen van 50 personen of 
meer kunt u 2 gerechten per 
gang kiezen. 

groepen van 150 personen of 
meer kunt u 3 gerechten per 
gang kiezen.

Arabisch
Bastilla's, Pittige filodeeg pak-
ketjes met gehakt, noten, paprika 
en zoete siroop 
Marokkaans brood Bruscetta's 
met Babaganoush, feta en 
zwarte olijven

Gevulde Arabische Salade met 
Cashewnoten, gegrilde paprika 
en 
parelcouscous

Rode Curry/Linzensoep, 
geserveerd 
met brood en komijnboter

Italiaans
Bruscetta classica met pommo-
dori tomaten, mozerella, olijven, ui 
en basilicum

Antipasti van kaas en worst, aioli 
en focaccia

Zontomaten-taartjes met een 
Carprese salade van tomaat en 
mozzerella

Frans
Venkelsoep met paprikaroom en 
croutons

Ratatouille van gebakken 
groentes, omelet en franse tuink-
ruiden

Steak Tartaar, met tomaat, kap-
pertjes, ketchup, rode ui en may-
onaise

Gevulde tomaat met gehakt, 
venkelzaad
en dragonmayonaise

Pasteitjes in bladerdeeg met 
champignon- ragout en frisse 
peterseliepessilade

Hoofd
Gang 2:  15 pp

Tussen
Gang 3:  6 pp

Aziatisch
Kipsate met Homemade 
Pindasaus, gemengde 
groentes, ajar, en kokosrijst

Beef wok, met noodles, hoisin 
saus, groene paprika, sesam 
en cashewnoten

Buddah Bowl met susirijst, zalm, 
bonen,soja,groentes,kie-
men,dressing en srirachamay-
onaise

Arabisch
Tajine van zoete aardappel en 
Kippedijen, met gekruide Parel-
couscous en Yoghurtsaus met 
munt

Shoarma in pitabroodje met 
krieltjes uit de oven, knoflook-
saus,rode ui en frisse salade

Verse Falafel met zoetzuur van 
rode kool en Bulgursalade met 
Pessilade kruidenmengsel

Italiaans
Lasagne Bolognese met 
Gehakt, klassieke Tomatensaus 
en bechamelsaus

Pasta Penne con aiolio met 
knoflook en rode peper, 
peterselie en gegrilde cour-
gette

Gebakken polenta met 
gemengde groentes, 
gehaktballetjes in tomaten-
saus met zwarte olijven en 
kappertjes

Frans
Beef Bourguignon met rode wijn, 
champignon,wortel en selderij 
geserveerd met krieltjes uit de 
oven en Mayonaise

Quiche met paddestoelen, 
mosterd-croutons geserveerd 
met frisse venkel, sinaasappel 
salade

Kaasplankje
met druiven, stroop en crackers

Desserts
Gang 4:  4.5 pp

Sinaasappelcake
met gemendge noten en 
slagroom

Brownie
met frambozencoullis en 
slagroom

Peanutbutter 
chocolate heaven

Alle gerechten zijn zowel 
vegetarisch, vegan of met 

vlees te bestellen.


