business & lunch
(vanaf 6 personen)
PRIJS
INCLUSIEF BTW

6%

OMSCHRIJVING

EENH.

winkelprijs

1. KOUDE GERECHTEN OP BORDEN :
Deze gerechten worden rechtstreeks op borden gepresenteerd
en vergezeld van 2 mini-pistolets.
Alle prijzen zijn inclusief huur borden
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▪
▪

▪
▪
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VISBORDEN
Visbord
gepelde tomaat-garnaal, gerookte zalm, gekookte zalm, gerookte heilbot met groenten
en aardappelsla
Vis- en vleesbord
gepelde tomaat-garnaal, gerookte zalm, parmaham met meloen, paté, fricandon met
groenten en aardappelsla
Tartaar van zalm
met Atlantische zalm, slaatje en zure room
Gerookte zalm
met garnituur : ui, peterselie en citroen
Tomaat-garnaal
1 gepelde tomaat-garnaal met extra grijze garnalen, aardappelsla, sla en ei
Tomaat-garnaal
2 gepelde tomaat-garnaal met extra grijze garnalen, aardappelsla, sla en ei
VEGETARISCHE SCHOTELS op bord
Asperge Salade (seizoen)
Witte en groene asperges, sla, ei, dressing
Italiaanse salade (zomer)
Tomaat, mozzarella, sla, artisjok, olijven, basilicum, dressing
VLEESSCHOTELS
Assortiment charcuterieschotel
6 soorten charcuterie (2 sneetjes van elke soort), met aardappelsla en gegarneerd met
groenten
Assortiment vleesschotel
6 soorten vlees (roastbeef, varkensgebraad, huisbereide fricandon, kip, gerookte
eendenborst, Italiaanse ham met rozemarijn met aardappelsla en gegarneerd met
groenten

▪ Parmaham met meloen
▪ Américain
Versnipperde ui, kappertjes, ei, sla, tomaat en mayonaise
▪ Gerookte eendenborst
Met fruit en vinaigrette
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2. DESSERTEN, KAASBORDEN EN -BUFFET
Zie onze "Kaas- en dessertenkaart"

3. DRANKEN
▪ Cola/Fanta/Sprite/Water (flesjes 0,50 l)
▪ Minute Maid/Ice Tea
DEZE KAART VERVANGT ALLE VOORGAANDE
Bij sterke prijsschommelingen op de versmarkt, is het mogelijk dat wij genoodzaakt zijn
sommige prijzen aan te passen. Wij houden u uiteraard op de hoogte via een aangepaste
prijslijst op onze website
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