ONTBIJTMANDJE
verschillende eenvoudige belegde broodjes
met o.a oude & jonge kaas, ham, rosbief, kipfilet,
melk en karnemelk
3 broodjes per persoon € 8,50 + bezorgkosten*
~
PANINI MIGNON
verschillende kleine broodjes belegd met:
tonijn met kappertjes
rauwe ham
mozzarella met gedroogde tomaten
frisse salade met kaas
4 broodjes per persoon € 9,50 + bezorgkosten*
~

LUNCH IN HET RUIM
een grote mand met vers gebakken broodjes belegd met:
gerookte zalm met dille mierikswortel, rosbief met pepermoyonaise,
pastrami tzaziki, huisgemaakte krabsalade,
mozzarella,tomaat met pesto
Opgemaakte saladeschalen met de volgende keuzemogelijkheden :
selderij, tonijn, & gerookte kip coleslawsalade geserveerd met landbrood.
U kunt kiezen uit
- 3 belegde broodjes met salades & brood, per persoon € 14,75 + bezorgkosten*
- 5 belegde broodjes, per persoon € 13,75 + bezorgkosten*
Bij de lunch inbegrepen is melk en karnemelk .
~
QUICHES
broccoli-zalm, tourte de broccoli au saumonee
tonijn -Geitenkaas, tostada al atu’n de lomo y queso
kip-ananas, tourte de poulet aux ananas
spek-uien, quiche Lorain
lamsvlees-aubergine, tourte d’agneau aux aubergine
courgette-gehakt-amandelen, torta di zucchine e carne
tritata alla mandorla
prei-Walnoten, flamiche aux poireaux au noix
spinazie-Mozzarella-knoflook/gemalen parmezaan, torta di
spinaci con mozzarella
per taart € 26,00 ( 12 personen ) + bezorgkosten*

~
SOEPEN
een kom soep geserveerd met stokbrood en of landbrood:
stevige Italiaanse tomatensoep met groenten, balletjes en
een scheutje marsala
licht pikante Thaise kerry kokossoep met koriander en
knapperige oosterse groenten
erwtensoep met roggebrood en spek
vanaf 12 personen, per persoon € 5,50 + bezorgkosten*
~
HIGH TEA
op zijn Engels uitgebreid snoepen van o .a scones met clotted cream,
muffins, mini quiches, bosvruchten bavarois taart,
gingerbread-cookies en bonbons.
sandwiches met gerookte zalm, roastbeef, kip met mosterdsaus, vers fruit
koffie en diverse Engelse soorten thee geserveerd met melk en citroen
per persoon € 22,50 + bezorgkosten*
~
TAARTEN
de taarten worden gemaakt door "Unlimited Delicious", hieronder een greep uit hun smakelijke assortiment
- Oma's appeltaart

€ 18,50

- Lemon Cheese cake, frisse citroentaart

€ 21,50

- Hazelnoot chocolade

€ 23,50

- American Carrot cake

€ 23,50

- Boston Cheesecake met rood fruit

€ 26,50

- Pecan Pie met pecan pijnboom en pichtache noten

€ 26,50

- Venezuela single original chocolade taart

€ 26,50

- Platte chocolade truffeltaart

€ 22,50

- Aardbeien, chocolade en roze pepertaart

€ 23,50

prijzen per taart voor 12 personen + bezorgkosten
* EENMALIGE BEZORGKOSTEN € 35,00
Alle prijzen zijn exclusief 6% b.t.w.
( *enkele cateraars werken en/of bezorgen niet op zondag )

