
Groepen Menu’s 
Vanaf 11 personen 

 

Menu A: Pasta/Pizza buffet (All you can eat)    €18.25 

 Keuze uit 2 soorten soep met minibroodjes & kruidenboter 

 Pasta Tricolore > ham, spekjes & champignons in roomsaus 

 Pasta Zalm 

 Lasagne 

 Diverse pizza’s 

 Salade 
 

 Andere opties zijn mogelijk in overleg met de chef-kok 

 

Menu B          €23.50 

 Keuze uit 2 soorten soep met minibroodjes & kruidenboter 

 Uit te breiden met:  -     Champignons op toast meerprijs € 1,75 
- Kipcocktail meerprijs € 2.50 

 Keuze uit schnitzel, varkenshaas of rode mul 
- Men kan ervoor kiezen om per persoon een gerecht te kiezen of om alle drie de keuzes op tafel 

te laten serveren op schalen waar iedereen van kan afpakken. 
 

 Bijgerechten bestaan uit frietjes, pasta, warme groentes, salade, pepersaus & champignonroomsaus 

 Dessert is keuze uit Dame Blanche, Coupe Karamel of koffie met bonbons van Rousseau 
 

 Het hoofdgerecht is voor €2,95 p.p. uit te breiden met extra spareribs. 

 Andere opties zijn mogelijk in overleg met de chef-kok 

 

Menu C          €28.50 

 Keuze uit 2 soorten soep met minibroodjes & kruidenboter 

 Keuze uit mixed grill van vlees of mixed grill van vis 
- Men kan ervoor kiezen om per persoon een gerecht te kiezen of om beide keuzes op tafel te 

laten serveren op schalen waar iedereen van kan afpakken. 
 

 Bijgerechten bestaan uit frietjes, pasta, warme groentes, salade, pepersaus & champignonroomsaus 

 Dessert is keuze uit Dame Blanche, Coupe Karamel  of koffie met bonbons van Rousseau 

 Andere opties zijn mogelijk in overleg met de chef-kok 



6 Gangen Diner 
 

 

Gebakken champignons in knoflook met kruidenboter & een broodstengel 

**** 

Een frisse kip-salade 

*** 

Focaccia met kip, salami, tomaten salsa & gegratineerd met mozzarella 

*** 

Varkensspies met een crème van bruchetta 

*** 

Gratineerde schnitzel met groentes & frietjes 

*** 

Dessert a la carte  

 

 

€30.95 
 

 

Wilt u er nog een soep bij dan kost het 7 gangen diner € 33.50 
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