ONTBIJT EN LUNCH
Ontbijtbuffet
✓ Assortiment van zachte minibroodjes geserveerd op schaal en etagère
met turfgerookte ham, belegen kaas, brie, gerookte zalm en kiprollade
✓ Deense krakeling, roombroodje, krentenbol en suikerbol
✓ Scrambled eggs met bacon, gekookt ei, croissant met ham en kaas
✓ Verse fruitsalade
✓ Koffie, thee , verse jus d’orange
✓ Ook per tafel op een etagère te serveren
Prijs per persoon € 18,75
12-uurtje
✓ Soep van de dag
✓ Rustieke bol met ham of kaas
✓ Zachte bol met kroket
✓ Koffie, thee, melk en jus d’orange
Prijs per persoon € 13,75
Lunchbuffet
✓ Heldere kippensoep met bosui en gebonden mosterdsoep met spek en prei
(de toppings staan apart)
✓ Assortiment van harde en zachte minibroodjes, wraps en sandwiches
met carpaccio, huisgemaakte salades, gerookte zalm, kaassoorten en vleeswaren
✓ Warm mini broodje met pulled chicken of beef met een bijpassende saus
✓ Huisgemaakte frisse salades naar keuze
✓ Koffie, thee, zuivel, verse jus d‘orange
✓ Ook per tafel op een etagère te serveren
Prijs per persoon € 19,75

BORRELPLANKEN
Borrelplank Hollands
✓ Diverse kaassoorten uut Drenthe met appelstroop en mosterd
✓ Ossenworst met piccalilly
✓ Mini sandwiches van kloosterbrood met ei en spek
✓ Turfgerookte ham, cervelaat en beenham
✓ Augurken en Amsterdamse uien
✓ Gezouten gemengde noten
Prijs per persoon € 7,50 (vanaf 6 personen)
Borrelplank Mediterraans
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Grissino omwikkelt met pesto en Parmaham
Soesje gevuld met geitenkaas en balsamico crème
Groentesticks in een dip van yoghurt en kruiden
Spiesjes van mozzarella, olijf en tomaat
Worstsoorten als fuet en chorizo
Kaas van rond de Middellandse zee

Prijs per persoon € 7,50 (vanaf 6 personen)
Borrelplank Retro
✓ Ham met monchou, boterhamworst met augurk
✓ Rookvlees met ei, kipfilet met druif
✓ Schelpje filet American, gevuld eitje
✓ Drentse paal met salade, gehaktballetje
✓ Gezouten pinda’s
Prijs per persoon € 5,50 (vanaf 6 personen)

KOUDE BITTERGARNITUREN
Drents borrelgarnituur
Een assortiment Drents garnituur, gepresenteerd in houten schalen, dat bestaat uit o.a.:
✓ Diverse soorten boerenkruidenkaas
✓ Drentse grove leverworst
✓ Gekruide grillworst
✓ Pittige droge worst
Prijs per stuk € 1,10
Partyrondjes
Broodrondjes feestelijk opgemaakt en belegd met o.a. de volgende garnituren:
✓ Huisgemaakte kipsalade
✓ Kruidenroomkaas
✓ Tonijnsalade
✓ Filet American
✓ Paté van eend
✓ Zalmsalade
✓ Gerookte ham
Prijs per stuk € 1,95
Amuselepels
Amuselepels belegd met o.a. de volgende luxe garnituren:
✓ Carpaccio van rund, groene pesto en pijnboompitten
✓ Rouleau van paling, zeewier en bijpassende mousse
✓ Italiaanse ham op tapenade geserveerd
✓ Gerookte schotse zalm gevuld met guacamole
✓ Geitenkaas gepaneerd in honing en sesamzaad
✓ Drents nagelhout waarbij gelei van bessen
Prijs per stuk € 2,95
Amuseglaasjes
Kleine gerechtjes geserveerd in een glaasje met o.a.:
✓ Gamba op een crème van komkommer
✓ Lolly van geitenkaas met pistachenoten
✓ Coppa di Parma met meloen en balsamico
✓ Tartaar van zalm met een mayonaise van limoen
✓ Roosje van ossenhaas, rucola en geschaafde kaas
✓ Hollandse haring op brunoise van biet
✓ Salade van olijf, zongedroogde tomaat en feta
Prijs per stuk € 3,50

WARME
BITTERGARNITUREN
Oma bobs assortiment mini croquetjes met diverse vullingen

€ 1,20 per stuk

Kwekkeboom bitterballen van rundvlees

€ 1,00 per stuk

Oosterse hapjes als samosa, loempia en garnalen

€ 1,20 per stuk

Huisgemaakte gehaktballetjes

€ 2,00 per stuk

Mix van mini hapjes als frikandel, nasihapjes, gehakballetjes
en kipvariantjes

€ 0,90 per stuk

BBQ’S
BBQ basis
✓ Saté van kip, hamburger, speklap en shaslick
✓ Kartoffelsalade, eiersalade en kipkerriesalade
✓ Friet, cocktailsaus, bbq-saus, satésaus, zigeunersaus en pepersaus
✓ Wit en bruin gesneden stokbrood met kruidenboter
Prijs per persoon €19,75
BBQ standaard
✓ Saté van kip, weideburger, varkensfilet, biefstukspies
✓ Mediterraanse aardappelsalade, pasta-pestosalade, rauwkostsalade
✓ Verse friet, cocktailsaus, bbq-saus, satésaus, honing-mosterdsaus, pepersaus
✓ Assortiment gesneden brood met kruidenboters en pesto
Prijs per persoon € 21,75

BBQ luxe
✓ Tournedos van rund, spies van kip, verse zalm, kalfslende, gamba, tournedos van varken
✓ Huisgemaakte kipsalade, gemengde slasoorten met zalm, rode ui, kappertjes en
limoenmayo
✓ Verse fruitsalade
✓ Penne salade met rucola en pesto, tomaat en pijnboompitten
✓ Verse friet, gewokte groentegarnituren, diverse koude en warme sauzen
✓ Assortiment gesneden brood met pesto, aiolie en kruidenboters
Prijs per persoon € 27,75

BUFFETTEN
Buffet standaard
✓ Aardappelsalade met bacon en ei, kip-mangosalade, pastasalade met pesto
✓ Gehaktballetjes in zoet-zure saus, kipdijfilet in satésaus,
✓ Drentse runderstoof, varkensfilet in pepersaus
✓ Gegratineerde aardappelen, nasigarnituur
✓ Gewokte groentemix, penne in roomsaus met kruiden
✓ Diverse gesneden broodsoorten met kruidenboter
Prijs per persoon € 21,75
Buffet luxe
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Huisgemaakte kipsalade met appel, knolselderij, aardappel en mayonaise
Frisse salade van rucola, carpaccio, balsamico en mediterraanse lekkernijen
Mesclunsalade met gerookte zalm, rode ui, kappertjes, komkommer en limoenmayo
Verse fruitsalade uit het seizoen
Drents hoen gevuld met tutti frutti in rode portsaus
Kalfsvlees in tonijnsaus met tomaat en olijven
Varkenstournedos in saus van paddenstoelen en coppaham
Gestoofde zalm en kabeljauw in botersaus met zeewier
Ratatouillegroenten met haricot verts, pasta in pestosaus met pijnboompitten
Krielaardappelen met rozemarijn en zeezout, rijstgarnituur met paprika en bosui
Gevuld brood met artisjok, paddenstoelen, tomaat waarbij pesto, aioli en kruidenboters

Prijs per persoon € 27,75

DESSERTBUFFETTEN
Dessertbuffet basis
✓
✓
✓
✓

Vanille, chocolade en aardbeienroomijs met slagroom
Vruchtenbavaroises
Tropische fruitsalade
Gevulde slagroomsoesjes

Prijs per persoon € 4,50
Dessertbuffet standaard
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Bramenslof
Lonquer van kaneel-roomijs
Bande van sinaasappelbavarois
Taart van amandelroomijs
Chocolade crème
Geslagen room
Vers fruit

Prijs per persoon € 6,50

Dessertbuffet luxe
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Taart van Belgische chocolade
Bombe van frambozenroomijs
Bande van pistache crème
Boerenjongensijs
Citroentaart
Truffelijs assortiment
Geslagen room
Tropisch fruit
Chocoladegarnituur

Prijs per persoon € 11,50

