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Unieke Feestconcepten
Bij deze concepten komt ons serviceteam ter plaatse om uw gerechten te bereiden en te presenteren aan uw gasten.
Deze concepten kunnen niet geboekt worden zonder service.

Walking Diner
Assortiment van verscheidene kleine gerechtjes die aan tafel/in
rondgang worden geserveerd.
Kan aangepast worden per seizoen, of naar persoonlijke wensen.

€ 2,50 per koud gerechtje

€ 3,00 per warm gerechtje

Meergranentoast met kruidenkaas & scampi
Tortilla Kebab of Kip
Frisse groentesalade met snippers van beenham
Babyananas met Serranoham
Gerookte forelmousse op peperkoek & Granny Smith
Hartig hapje kruidenkaas en gerookte zalm
Broodje kipcarpaccio met parmezaan & fijne selder
Cocktailglas Tomaat Crevette
Bordje Vitello Tonato

Wandelbuffet Luxe

Feestelijk soepje met broodstengel
Broodje Robburger
Pasta Arrabiata & spekjes
Noedels met gegrilde kipblokjes
Kruidensteakje met krieltjes
Ierse Beefburger met krieltjes
Toast Kastanjechampignon
Teerling van zalm op pasta
Pasta Fettucine & Tongrolletje

€ 24,50/pers. Inclusief borden & bestek

combinatie van 8 kleine gerechtjes
Stoofpotje van ‘t seizoen
Scampispiesje
Kipblokjes zoetzuur
Lams van Nieuw Zeeland
Hamburger Provençale
Entre Côte in zijn geheel gebakken
Licht gezouten ovenspek
Zalm in zijn geheel gegaard
Bovenstaande gerechten worden gecombineerd met:
Noedels, pastasalade, sla, tomaten, groentesalade,
Broodjes & koude sausjes
Aardappelassortimet, 2 gerechtjes te kiezen uit:
Verse frieten, aardappelsalade, gebakken patatjes of gratin
Indien gewenst kunnen bepaalde gerechtjes kunnen vervangen worden door:
Curryworstjes
Kebabreepjes
Worstjes met spek
Soep naar keuze
Zwarte pensjes met appeltjes
Spaanse Paëlla
Portie Zeeuwse mosselen (enkel in het mosselseizoen)

Wandelbuffet Classic

€ 22,50/pers. Inclusief borden & bestek
combinatie van 6 kleine gerechtjes
Kipblokjes zoetzuur
Scampisaté
Stoofpotje van ‘t seizoen
Steak in zijn geheel gebakken
Hamburger Provençale
Zalm in zijn geheel gegaard
Inclusief het groentebuffet, patatjes, brood & sausjes zoals bij het luxe concept
Serviceteam
De prijs voor ons serviceteam komt bovenop de foodprijs en is afhankelijk van de locatie, aantallen & concept. In
de prijs is volgende inbegrepen: personeel, vervoer, gebruik & onderhoud van alle kookmaterialen. Borden &
bestek zijn niet in de prijs opgenomen tenzij anders is vermeld.
Bij Service ter plaatse geldt de wettelijk norm van 12% BTW. Aangezien de folderprijzen 6% BTW inclusief zijn dan
komt er bij service ter plaatse nog eens 6% BTW bij

De Open Keuken is

Feesten zonder zorgen

