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Belegde broodjes
Deze zijn uitermate geschikt als kleine lunch. Geserveerd op etagéres is het een lust 
voor het oog en zorgt voor een smakelijke aankleding van uw tafel.

Lunch 1       € 5,20 per persoon

Zachte puntjes wit en bruin. (2 p.p.)
Rijkelijk belegd met diverse kaas en vleessoorten en een garnituur van sla en groentenmix.

Lunch 2       € 5,70 per persoon

Een combinatie van zachte broodjes en vers afgebakken harde broodjes. (2 p.p.)
Met o.a. mais, waldcorn, pistoletjes, en Italiaanse bollen.
Rijkelijk belegd met diverse kaas en vleessoorten en een garnituur van sla en groentenmix.

Lunch 3 € 7,50 per persoon

Zachte puntjes wit en bruin. (2 p.p.)
Rijkelijk belegd met diverse kaas en vleessoorten en een garnituur van sla en groentenmix.
Mini zoete broodjes zoals: koffiebroodjes, chocoladebroodjes en eierkoekjes. (2 p.p.)

Lunch 4 € 8,60 per persoon 

Een combinatie van zachte broodjes en vers afgebakken harde broodjes. (2 p.p.)
Met o.a. mais, waldcorn, pistoletjes, en Italiaanse bollen.
Rijkelijk belegd met diverse kaas en vleessoorten en een garnituur van sla en groentenmix.
Mini zoete broodjes zoals: koffiebroodjes, chocoladebroodjes en eierkoekjes.(2 p.p.)

Lunch 5 € 10,4 per persoon

Sandwiches van wit, bruin en tomatenbrood. (3 p.p.)
Rijkelijk belegd met diverse kaas en vleessoorten en een garnituur van sla en groentenmix.
Mini zoete broodjes zoals: koffiebroodjes, chocoladebroodjes en eierkoekjes. (2 p.p.)
Spies van vers fruit (1 p.p.)

Lunch 6 € 11,80 per persoon 

Cappuccino van zoete tomaat. (klein kopje zoete tomatensoep met kruidenroom)
Gevarieerde minibroodjes. (3 p.p.)
Rijkelijk belegd met diverse kaas en vleessoorten en een garnituur van sla en groentenmix.
Mini zoete broodjes zoals: koffiebroodjes, chocoladebroodjes en eierkoekjes. (2 p.p.)



Brunch € 21,30 per persoon

Is voor u een ontbijt te vroeg en wilt u eens een andere invulling, dan is onze brunch iets voor u.
Natuurlijk is de samenstelling bespreekbaar.

Mini carpaccio met rucola, parmezaanse kaas, pijnboompitjes en truffeldressing
Half belegde harde en zachte broodjes met luxe belegsoorten
Ragout van kip met verse toast en stokbrood of mini pizza
Frisse salade met tonijn en olijven
Verse fruitsalade

Koffietafel(buffet) 

Wij kunnen u het onderstaande aanbieden. Natuurlijk zijn alternatieve mogelijkheden 
bespreekbaar.  

Koffietafel(buffet) 1  17,80 per persoon 

 Soep van de dag
 Gevarieerd beleg met o.a. boerenham, fricandeau en jongbelegen kaas  
 Gevarieerd brood met o.a. wit brood, bruin brood, zachte broodjes en roggebrood 
 Zoet brood met o.a. krentenbrood, bolus en koffiebroodjes 
 Kroket

Huzarensalade
Stuk fruit o.a. appel en sinaasappel 

Koffietafel(buffet) 2   20,40 per persoon 

 Soep van de dag
 Gevarieerd beleg met o.a. boerenham, fricandeau en jongbelegen kaas  
 Gevarieerd brood met o.a. witte en bruine broodjes, pistoletjes, wit brood, bruin brood en roggebrood 
 Zoet brood met o.a. krentenbrood, suikerbrood, bolus en koffiekoek 
 Roereieren met uitgebakken bacon
 Bourgondische kroket
 Huzarensalade

Verse fruitsalade met slagroom  
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Tapas

Wie droomt er nu niet weg bij de mediterraanse gedachte....
De zon, warm klimaat, een lekker wijntje en natuurlijk de tapas.
Om u hierin mee te laten dromen, serveren wij een heerlijke schaal tapas op tafel.
Deze bestaat uit verschillende hapjes met een mediterraans tintje. (8 hapjes p.p.)

Tapas € 10,90 per persoon

Tapas de luxe (aangevuld met vis) € 12,90 per persoon

Tapas Vegetarisch € 8,90 per persoon

 Met heerlijke verse producten zoals bleekselderij, paprika, snoeptomaatjes, worteltjes
wrap met roomkaas en pesto, olijven, gevulde paprika, diverse kaasjes en guacamole.

Met o.a. olijven, gevulde paprika’s, wraprolletjes gevuld met kip, roomkaas
en pesto, gemarineerde gehaktballetjes, diverse kaasjes, spiesjes van zongedroogde 
tomaatjes en mozzarella, verschillende droge worstsoorten, gegrilde bacon, champignons
gevuld met pestokaas, Spaanse aardappels en Spaanse ham.
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Bovenstaande tapas aangevuld met heerlijke knoflook gamba’s, pepermakreel en zalm.



Borrel buffet

Deze borrelbuffetjes zijn zeer geschikt om de kleine trek, gedurende uw feest, te stillen.
Heeft u geen zin in een groot buffet, dan zijn de onderstaande buffetjes een goed alternatief.

Borrelbuffet 1 € 9,80 per persoon

Gemarineerde kip in satésaus (90 gr p.p.) Warm
Aardappelsalade met spekjes
Atjar
Kroepoek
Stokbrood en kruidenboter
Gedroogde uitjes

Borrelbuffet 2 € 10,70 per persoon

Gemarineerde kip in satésaus (120 gr p.p.) Warm
Gekruide rijst Warm
Aardappelsalade met spekjes
Zoetzure salade van komkommer en rettich
Kroepoek
Stokbrood en kruidenboter
Gedroogde uitjes

Borrelbuffet 3 € 11,50 per persoon

Gemarineerde kip in satésaus (90 gr p.p.) Warm
Beenham met bijpassende saus (90 gr p.p.) Warm
Gekruide rijst Warm
Huzarensalade
Tomatensalade met rode ui en verse basilicum
Kroepoek
Stokbrood en kruidenboter

Borrelbuffet 4 € 12,40 per persoon

Gemarineerde kip in satésaus (90 gr p.p.) Warm
Fricandeau in roomsaus (90 gr p.p.) Warm
Aardappel gratin Warm
Pasta salade
Huzarensalade
Griekse witte kool
Stokbrood en kruidenboter
Tapenade

Borrelbuffet 5 € 12,40 per persoon

Gehaktballetjes in satésaus (90 gr p.p.) Warm
Varkenshaas in zoet-zure saus (50 gr p.p) Warm
Kerrierijst met groenten Warm
Rucola salade met taugé
Tomatensalade met rode ui en basilicum
Stokbrood en breekbrood
Kruidenboter en tapenade

Borrelbuffet Tapas € 14,40 per persoon

Gehaktballetjes in mediteraanse tomatensaus Warm
Gemarineerde kippenvleugeltjes Warm
Pittige ribbetjes Warm
Rucola salade met zongedroogde tomaat
Olijven en gevulde pimentos
Droge worstsoorten en kaasjes
Stokbrood en breekbrood
Kruidenboter en tapenade
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High Tea

Verras uw gasten met onze High Tea. Verschillende zoete en hartige lekkernijen zijn een 
lust voor het oog en stillen de kleine trek.

High Tea arrangement € 21,30 per persoon

Mini sandwich belegd met roomkaas, gerookte zalm en rucola 
Mini sandwich belegd met kip, bacon, komkommer en rucola  
Mini broodje met eiersalade
Mini broodje met boerenham
Warme mini saucijzenbroodjes en quiche
Brownie met notenmelange   
Mini muffins met geslagen room
Eclairs, bonbons en koekjes
Verse aardbeien (seizoen) of fruit
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Borrelhapjes

Borrelgarnituur de luxe € 1,30 per stuk

Met o.a. sneetjes van vers afgebakken stokbrood met brie, salades, haring, zalm, roomkaas,
filet american e.d. Spiesjes van mozzarella en tomaat, wraps gevuld met kip en pestokaas, 
gemarineerde gehaktballetjes, amuseglaasjes met kreeftstaartjes en limoenmayonaise, 
amuseglaasjes met gedroogde ham en meloen, romig gevulde eitjes, 
komkommerschuitjes met krabsalade. Altijd aangepast op het seizoen.

Amuse glaasje de luxe (45 gram) € 2,50 per stuk

Verschillende gerechtjes, geserveerd in een amuseglas zoals:
Gedroogde ham met honing gemarineerde meloen, garnaaltjes met limoendressing,
roosje van gerookte zalm en roomkaas, salade van kerstomaat en mozzarella e.d.

Late night snack 

Verras uw gasten in de late uurtjes met een solide bodem van populaire en bekende 
snacks. Geen gast die met honger naar huis hoeft te gaan.

€ 2,50 
€ 4,50
€ 6,50
€ 8,50

Puntzak friet
Mini broodje hamburger
Kipsaté medium
Kipsaté large
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Amuse diner

Een amuse-diner is ideaal als u niet kunt kiezen tussen een hapje of een buffet.
Tijdens uw feest, of andere gelegenheid, worden er allerlei kleine gerechtjes geserveerd.
hieronder ziet u een aantal arrangementen. Natuurlijk kunt u zelf ook een arrangement samenstellen.

Amuse diner 1 

Amuseglaasjes gevuld met een salade van gerookte kip € 2,90 
Klein kopje cappuccino van zoete tomaat en room of gazpacho € 2,90
Varkenshaas medaillon met een romige champignonsaus € 4,30
Amuseglaasje gevuld met een salade van gerookte zalm € 2,90
Mini broodje hamburger met rode ui-compote en saus  € 4,00

Amuse diner 2 

Amuseglaasje gevuld met serranoham en meloen € 2,90
Klein kopje cappuccino van zoete tomaat en room  € 2,90
Geconfijte zalm met parelcouscous 
Amuseglaasje gevuld met kreeftgarnalen en venkel € 4,30
Bordje met 1 stokje (70gr) kipsate, satesaus en kroepoek € 4,30
Puntzak friet 

Amuse diner 3 

Amuseglaasje gevuld met tonijn en zongedroogde tomaat € 2,90
Klein kopje cappuccino van zoete tomaat en room of gazpacho € 2,90
Amuseglaasje gevuld met een salade van beenham en prei € 2,90
Gamba’s met pasta en kruidenroom € 4,30
Amuseglaasje met romige chocolademousse en muntroom € 4,10

Amuse diner 4 

Mini carpaccio met truffel en grana padano € 4,30
Amuse glaasje gevuld met gerookte zalm en dilledressing € 2,90
Lichte kerrie-cremesoep met garnaaltjes 
Varkenshaas medaillons met een jus van paddestoelen   € 4,30
Amuseglaasje met romige panna cotta en rood fruit € 4,10

De keuze is aan u...
Of maak zelf een keuze uit 5 of meer verschillende gerechtjes.

€ 4,30

€ 2,90

€ 2,90

€ 2,90 
€ 2,90
€ 4,30
€ 2,90

Amuseglaasjes gevuld met een salade van gerookte kip 
Klein kopje cappuccino van zoete tomaat en room of gazpacho 
Varkenshaas medaillon met een romige champignonsaus 
Amuseglaasje gevuld met een salade van gerookte zalm 
Mini broodje hamburger met rode ui-compote en saus  € 4,00
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Amuse gerechtjes

Met de onderstaande gerechtjes kunt u zelf het amuse-diner samenstellen.

Voorgerechtjes (60 gr)

Rundercarpaccio met frisse salade en truffeldressing € 4,30
Vitello tonato met een frisse salade en tonijnmayo € 4,30
Seranoham met in honing gemarineerde meloen € 4,10
Rauw gemarineerde zalm met een dillecreme  € 4,30

Soepjes

Zoet tomatensoepje met kruidenroom € 2,90
Romige bospaddenstoelensoepje 
Cremesoepje met venkel en kervel 
Kerriesoepje met garnaaltjes 

Tussengerechtjes geserveerd in een amuseglaasje (65 gr)

Salade van asperges (seizoen) met geconfijte zalm en creme fraiche € 2,90
Salade van smaaktomaat, mozzarella, basilicum en balsamico  € 2,90
Salade van tonijn, tomaat en olijfjes  € 2,90
Salade van garnaaltjes, appel en dillemayo € 2,90
Seranoham en in honing gemarineerde meloen 
Salade van carpaccio en truffel 

Hoofdgerechtjes (85 gr)

Gegrilde varkenshaas medalion met een romige champignonsaus  € 4,30
Kipsate met een pindasaus,kroepoek en gedroogde uitjes  € 4,30
Teriakisate met teriakisaus, kroepoek en gedroogde uitjes  € 4,30
2 gamba’s met romige kruidenpasta   € 4,30
In olijfolie gegaarde kabeljauw met Hollandaise saus   € 4,30
Gekonfijte zalm met parel cous-cous   € 4,30
Mini broodje hamburger met smokey BBQsaus   € 4,30
Lamsfilet met dragonjus en aardappeltaartje   € 4,60
Diamanthaasje(rund) met truffeljus en aardappelgarnituur  € 4,60
Rouleaux van rundersucade met stamppotje en rodewijn saus   € 5,20

Nagerechtjes

Amuseglaasje gevuld met romige panna cotta en rood fruit € 4,20
Amuseglaasje gevuld met vers gemaakte chocolademousse en muntroom € 4,20
Aardbeien met romanoff-room (seizoen) 
Verse fruitsalade met slagroom 
Luchtige bavaroise met smaak naar keuze € 4,20
Crumble van bastogne, caramel, vanilleijs en witte chocolade schuim   € 4,20

€ 2,90
€ 2,90
€ 2,90

€ 2,90
€ 2,90

€ 4,20
€ 4,20



Hollandse stampotten buffet € 20,20 per persoon

Boerenkoolstamp
Wortelstamp
Andijvie stamppot
Verse worst
Rookworst
Gehaktballetjes in jus
Ovengebakken spek
Overheerlijke huisgemaakte jus 
Mosterd

Diverse buffetsuggesties

Buffet Van Opstal 1 € 22,50 per persoon

Huisgemaakte kipsaté met een zachte pindasaus
Varkens fricandeau in een zoet-zure saus
Gekruide rijst met doperwten
Frisse komkommersalade met yoghurt en munt
Aardappelsalade van geroosterde krieltjes, spekjes en créme fraîche
Salade van knapperige rucola, zongedroogde tomaatjes en basalmico-glaze
Witte kool salade met karwei zaad en krentjes
Vers afgebakken brood met zeezout-kruiden boter en tapenade

Buffet Van Opstal 2 € 25,90 per persoon

Getrancheerde varkensfricandeau met champignonsaus
Langzaam in olijfolie gegaarde botervis met bearnaisesaus 
Aardappel gratin
Gegrilde groenten ratatouille
Pasta salade met zongedroogde tomaat en zwarte olijfjes
Salade van trostomaat met rode ui, basilicum, feta en zachte mosterddressing
Mesclunsalade met komkommer, rode paprika en basalmico
Vers afgebakken brood met zeezout-kruiden boter en tapenade

Pasta buffet € 22,50 per persoon

Tagliatelle met kip en bospaddenstoelensaus
Lasagne a la Maison
Penne pasta met groene pesto, pijnboompitjes en ham blokjes 
Italiaanse worstsoorten met olijven
Parmezaanse kaas
Tomaat salade met basilicum en feta
Italiaanse salade
Breekbrood met kruidenbrood
Tapenades
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Diner

Gezellig met vrienden, familie of collega’s dineren?
In overleg stellen wij een menu samen dat past in uw smaakbeleving en budget.
Wij nemen al uw zorgen uit handen.

Diner 
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Barbecue

Een compleet verzorgde BBQ op onze locatie is een lust voor het oog.
Heerlijke vlees en vis specialiteiten aangevuld met verse salades, sauzen en brood.
Indien gewenst kan deze BBQ begeleid worden door ons, om zo uw gasten compleet te verwennen.

Barbecue       v.a. € 21,30 p.p.

Walking dinner 4 gangen v.a. € 33,50 p.p. 

Heeft u geen zin om de hele avond te zitten, maar wilt u tijdens uw receptie
of feestavond toch genieten van verschillende gerechtjes, dan is een walking dinner
iets voor u! Samen met u stellen wij een diner samen van diverse kleinere gerechtjes.

4 gangen v.a. € 28,50 p.p. 



Non alcoholische dranken 

€ 2,00
€ 2,10

Warme dranken: 
- Koffie choco
- Koffie / Thee
- Espresso / Cappuccino
- Latte Machiato / Koffie verkeerd / Warme choco

€ 2,50

€ 2,10

€ 2,20

Frisdranken: 
- Cola / Cola Light / Fanta / Sprite / 
Appelsap / Sinaasappelsap / 
Spa Rood / Spa Blauw
- Bitter Lemon / Cola Zero / Cassis / 
Tonic / Ijsthee
- Red Bull / Flesje Spa € 2,50

€ 2,50
€ 2,50

Sportdrank: 
- Aquarius 
- Extran  
- AA € 2,50

€ 2,20
€ 2,20
€ 1,25

Overige:  
- Fristi  
- Chocomel 
- Chips Naturel / Paprika / Bolognese
- Snacks  € 1,25

Alcoholische dranken 

€ 2,20
€ 2,50
€ 2,75
€ 3,50
€ 3,75

Bier:  
- Jupiler van de tap 
- Beck's
- Hoegaarden / Oud Bruin / Jupiler Malt
- Hertog Jan
- Leffe
- Corona € 4,50

€ 3,75
€ 3,75
€ 2,20
€ 3,75

Wijn:  
- Droge Witte / Zoete Witte / 
- Rosé / Rode Wijn 
- Jonge Jenever / Citroen Brandewijn Port
- Sherry / Port
- Martini € 3,50

€ 2,50
€ 4,00
€ 4,50

Likeur: 
- Shotje
- Overige likeur puur
- Whiskey / Bacardi / Voda puur 0,4 cl 
- Mixdrank 
- Vodka & Red Bull 

€ 4,50 

€ 2,75

€ 4,50




