Tafel garnituren
•
•
•

Crudités van winter groenten met oriëntaalse dip
Luxe vers gebrande noten
Kaas stengels van bladerdeeg omwikkeld met Spaanse gedroogde ham

Mix van de tafelgarnituren zullen bij binnenkomst voor u klaar staan € 3,50 p.p.
Borrel garnituur koud
•
•
•
•

Jonge en oude gerijpte kaas van Alexanderhoeve
Amsterdamse ossenworst
Klassieke leverworst
Warme grilworst

Op ludieke geserveerd met Amsterdams zuur en Dijon mosterd en bijpassende sauzen € 3,50 p.p.
Snack’s
•
•
•
•
•

Calamaris met klassieke cocktailsaus & citroen
Oma Bob’s bitterballen, Dijon mosterd
Mini frikandellen
Mini Kaassoufflés
Pittige krokante kippen vleugels aan het bot

Op ludieke wijze geserveerd met Amsterdams zuur en bijpassende sauzen € 0,90 per stuk
Mix 5 hapjes p.p. € 4,50 p.p.
•
•

Holtkamp garnalen kroketjes met truffel mayonaise € 2,25 per stuk
Puntzak Franse friet met mayonaise € 1,75 per stuk

Aziatische gefrituurde hapjes:
•
Crispy chicken met bosui, soja chilli dip
•
Butterfly garnalen, tauge, lemoncest met een pittige ketjap saus
•
Mini kip loempia, sambalsaus
•
Duck springroll, honing-sinaasappelsaus
•
Thai curry bites, balletjes gevuld met groene curry
Geserveerd op bananenblad € 1,25 per stuk
Mix 5 hapjes p.p. € 5,75
Luxe Aziatische hapjes
•
•
•

Steamed bun gevuld met pulled pork, sweet en sour van koriander, rode peper en koriander
yakitori 2 spiesjes van gegrilde kippendijen met sojasaus, bosuien en crumble van rode peper
Yakitori 2 spiesjes van kleine gamba’s in rode curry

Geserveerd in bakjes van bananenblad € 4,00 per stuk

Eventueel eigen invulling, suggesties zijn meer dan welkom en kunnen in overleg worden ingepast

Bruchetta
•
•

Bruschetta met mozzarella, snoeptomaatjes, basilicum pesto en Parmazaan
Bruschetta met tartaar van gerookte zalm, bieslook, little gem, limoen dressing

Minimale afname 50 stuks € 1,50 per stuk
Sandwich
•
•
•
•

Mini club sandwich van tramezinni brood, tonijnsalade, kappertjes, rode ui, lollo rosso
Mini club sandwich van tomaten tramezinni brood, Spaanse gedroogde ham, zongedroogde tomaat, truffel
mayonaise
Mini clubsandwich van tramezinni brood, kruidenkaas, gerookte zalm, komkommer
Mini clubsandwich van tomaten tramezinibrood, mozarella, snoeptomaten, groene pesto en
pijnboompitten (v)

Minimale afname 32 stuks € 2,00 per stuk
Populair
•
•
•
•
•

Beach hamburger op sesam broodje, little gem, gebakken uitjes, Hollandiase saus
Carpaccio van runderlende op een pappadum, brunoise van chiogga biet, flakes van oude kaas van
Alexanderhoeve, walnoot, truffelmayonaise
Medaillon van gerookte zalm gemarineerd in rode bietensap met sesam, croutons wakame &
Wasabimayonaise
Kommmetje gewokte mosselen met rode curry, kokosmelk, sereh, crostini

Minimale afname 20 stuks € 4,50 per stuk
puntzak Franse friet met mayonaise € 1,75 per stuk
Soepen
•
•
•

Pompoensoep en créme van harissa
Runderbouillon met peterselie & bospaddenstoelen
Mosterdsoep met kaantjes en kaasstengel

Soepen worden in een champagne flûte geserveerd € 3,00 per stuk

Eventueel eigen invulling of suggesties zijn meer dan welkom en kunnen in overleg worden ingepast.
Als er gasten zijn met speciale wensen vernemen wij dit graag van te voren zodat wij hen een passend alternatief
kunnen bieden.

Walking luch/diner
Een walking diner is originele en moderne maar vooral sociale vorm van dineren. De gasten worden niet
onderbroken in hun gesprekken en het feest blijft lekker lopen onder het genot van meerdere kleine hapjes
welke uit de hand gegeten kunnen worden met een vorkje of lepel. Deze culinaire amuses zijn een mix van
warme en koude gerechten die mooi zijn opgemaakt.
Tijdens het walking diner worden er meerdere gangen geserveerd. Het aantal gerechtjes dat u uw gasten wilt
aanbieden. Onderstaand een indicatie van diverse gerechten waaruit u een keuze kan maken voor elke gang.
Koud
•
•
•
•
•
•
•
•

Hollandse garnalen en krap cocktail, zwarte peper, ijsbergsla, cocktailsaus geserveerd in een wekpotje**
Carpaccio van runderlende op een pappadum, brunoise van chiogga biet, flakes van oude kaas van
Alexanderhoeve, walnoot, truffelmayonaise *
Seafood salad, met o.a. snow crab, Hollands garnalen mosselen, gerookte zalm, rode biet en dressing
Bulgaarse yoghurt en mierikswortel ***
Vitello tonato, pappadum, met kalfsmuis, tonijn cremé, appelkappers, limoencress en tobiko red
Salade caprese met groene asperge en vinaigrette van balsamico (v)*
Salade van gegrilde groenten met rozemarijn & knoflook crostini (v)*
Medaillon van gerookte zalm gemarineerd in rode bietensap met sesam, croutons wakame &
wasabimayonaise*
Steaktartaar van Hollandse melkrund, crostini, klassiek garnituur, crumbel van Parmezaan en truffel olie**

Warm
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 spiesjes yakitoti van kip met nasi, verse kroepoek, satésaus*
Beach hamburger op sesam broodje, little gem, gebakken uitjes, Hollandiase saus*
Dungesneden ossenhaas, bospaddenstoelen, julienne van wortel, bosui, jus van rode bourgogne ***
Wilde zeebaars op de huid gegrild, hollandaisesaus, asperges**
Coquille in eigenschelp met zeekraal en dressing van pernod ***
Gamba’s met citroen blad, knoflook en Spaanse pepers, met gele rijst en koriander**
Seadog, broodje king krab limoenmayonaise, gefrituurde ui en bieslook**
Lamsrack van Texels lam, puree van doperwten & honing-munt saus ***
Verse gegrilde zalmfilet gemarineerd in teriyaki en sesam met gewokte wilde spinazie en taugé**
Kommetje gewokte mosselen met rode curry, kokosmelk, sereh, crostini*
Bombaykip met spinazie en rijst in pappadum geserveerd**

Supplement: puntzak Franse friet met mayonaise € 1,75 per stuk
Desserts
Scoppino, mix van vodka, 7-up, citroensorbetijs **
Pericord, verse aardbeien, aardbeiensorbetijs, coulis van munt afgewerkt met spuitwater **
Gerechten hebben verschillend prijs niveaus.
1 * € 4,50 per stuk
2 ** € 5,25 per stuk

3*** € 6,00 per stuk

Onderstaande gerechten zijn ook per gerecht te bestellen bij minimale afname van 20
Eventueel eigen invulling of suggesties zijn meer dan welkom en kunnen in overleg worden ingepast.
Als er gasten zijn met speciale wensen vernemen wij dit graag van te voren zodat wij hen een passend alternatief
kunnen serveren. Voor de kinderen kunnen wij altijd een passend alternatief serveren.

