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Koffietafels (vanaf 15 personen)
€8,-

Standaard koffietafel 

Broodsoorten
diverse luxe broodjes (zacht en hard)

peperkoek
roggebrood

krentenbrood

Beleg
2 soorten vleesbeleg, 2 soorten kaas

zoet beleg

Warm gerecht
heldere  kippensoep met verse groenten

      inclusief koffie, melk en thee

Uitgebreide luxe koffietafel 
€10,-

Broodsoorten
diverse luxe broodjes (zacht en hard)

peperkoek, div. zoete broodjes
roggebrood, krentenbrood

Beleg
4 soorten vleesbeleg , 2 soorten kaas

zoet beleg, gekookte eieren,
verse  fruitsalade, huzarensalade

Warm gerecht
heldere  kippensoep met verse groenten

vleeskroketten
huisgemaakte kippenragoût

warme beenham

inclusief koffie, melk en thee

Brabantse koffietafel 
€15,-

Broodsoorten
diverse luxe broodjes (zacht en hard)

peperkoek
roggebrood

krentenbrood

Beleg
gekookte ham, kaas, zult, gekookte eieren

kaantjes, zoet beleg ,
verse fruitsalade

Warm gerecht
tomatensoep met boerengroente en 

soepballetjes
gekookte ribbetjes

huisgemaakte kippenragoût

inclusief koffie, melk, jus d’orange en thee,
glaasje graanjenever

KOFFIETAFELS

High tea / wine / beer 

bestaande uit 5 luxe gangen beginnend 
met sandwiches, gevolgd door 2 kleine 
soepjes, dan 3 warme hartige hapjes,  

4de scoons met marmelade en om af te 
sluiten een keur aan diverse zoete 
hapjes . bij iedere gang wordt een 

passend drankje geschonken.  

€25,00 p.p
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koude luxehapjes € 1,50

krab op toast
gerookte zalm met komkommer

Brie-puntjes op toast
vissalade op toast

kipkerrie in pasteitje
tomaat met Hollandse garnalen

gerookte paling op toast
geitenkaas met honing-mosterdsaus

préparé met gesnipperd uitje
haring op toast

Snacktafel 
€15,00

(zowel zittend als staand kan men op 
een klein bordje hapklare gerechtjes 

nuttigen)

gevulde eitjes 

Indische gehaktballetjes

mini-kipsaté met pikante satésaus

verse partjes meloen met Ardennerham

Gemarineerde kippenvleugels uit de 
oven

kipkerrie-salade met stukjes ananas

gebakken speklappen met 
knoflooksaus

diverse gedroogde worstsoorten

sandwiches met gerookte paling en 
zalm

Hollands, Frans of Belgisch 
kaasplankje

Haring met gesnipperd ui

Quiche, gevuld met garnaaltjes en 
stukjes zalm

HAPJES

Warme hapjes: €0,30

-luxe rundvlees bitterballen met mosterd 
en mayonaise 

-gefrituurde nasi, bami, Chinese balletjes          
en kiphapjes met een zoete chilisaus 

-mini-saucijzenbroodjes 

-gefrituurde garnalen 

-luxe mini-kroketjes in div. smaken 

-Puntzakje friet €1,00
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Amuse-hapjes 

Voor-, hoofd- en nagerechtjes op kleine gebaksbordjes, waarbij zowel staand als zittend 
kan worden gegeten. De samenstelling en prijs van deze gerechten kunnen op uw wensen 

worden afgestemd. Hieronder enige voorbeelden.

Vlees

Carpaccio van runderhaas,
pecorino-kaas, pijnboompitten, 
zongedroogde tomaat en een 

mosterd-dressing

**********
Franse geitenkaas op een fijne

salade met diverse gehakte 
noten en een honing-dressing

*********
Runderbouillon met een 
groenten en een vleugje 

Madeira

*********
Pasteibakje gevuld met een 

kalfsragout met grove mosterd

*********
Plakjes gebraden ossenhaas 

met een peper-roomsaus, 
geblancheerde bospeen en 

aardappelpuree

**********
Verrassend huisgemaakt 

dessert 

Vis

Gerookte zalm met 
kappertjes,plakjes ei, gehakte 
peterselie en een tuinkruiden 

dressing

**********
Franse geitenkaas op een fijne

salade met diverse gehakte 
noten en een honing-dressing

*********

Garnalen-roomsoep met 
bieslook en een vleugje 

Cognac

**********
Pasteibakje gevuld met een 

witvis ragout en dillen

*********
Gepocheerde Atlantische 

tongfilet met een witte wijnsaus, 
geblancheerde bospeen en 

aardappelpuree

**********
Verrassend huisgemaakt 

dessert

Verhouding % : Vlees 60 , 
Vis 40

Per gang € 5,-
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GERECHT KEUZE 

koude voorgerechten
Hollandse Huzarensalade

Waldorf salade met walnoten en mandarijntjes 

Surimi krab met ei en cocktailsaus

Kip kerrie salade met stukjes ananas en gember 

Pasta salade met stukje gerookte kip en zongedroogde 
tomaat 

Gedroogde ham plankje  

Vis van gerookte paling , zalm en forel 

Ardennerham met partjes meloen

Aardappel salade met spekjes 

Warme hoofdgerechten
Kip saté met een licht pikante saté saus 

Lasagne met tomaten / gehaktsaus 

Runderstoof met cognac en rode wijn

beuf Bourguignon : stukje rundvlees geflambeerd met 
cognac , rode wijn spekjes , ui en spekjes

Coq au vin : kipfilet geflambeerd met cognac , rode wijn in 
een rijkelijk gevulde room saus

stukjes kip in een pikante Oosterse saus met vruchtjes

reepjes kip in een romige kerrie saus

Kip sukiaki: Oosters gemarineerde kipfilet met een soja 
ketjap saus 

Rundvlees in stroganoffsaus

Rundvlees in madairasaus 

Varkensfilet in champignon-roomsaus

Vis potje in witte wijnsaus

Dessert taartjes met diverse smaken
Aardbei

Chocolade

Truffel

Tiramisu

Buffet €20,00

U heet de keuze uit: 

6 verschillende koude 
voorgerechten

2 verschillende warme 
gerechten

Buffet €22,00

U heet de keuze uit 

6 verschillende koude 
voorgerechten

4 verschillende warme 
gerechten

4 verschillende dessert 
taartjes 

Buffet €25,00

U heet de keuze uit 

6 verschillende koude 
voorgerechten

4 verschillende warme 
gerechten

4 verschillende dessert 
taartjes 

incl. ijstaart met 
slagroom 

KEUZE
BUFFETTEN
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Menu 1 €25,-

Rundercarpaccio met Parmezaanse kaas en 
zongedroogde tomaat met een grove mosterd 

dressing

*****
Visvangst van de dag  seizoen groenten en 

een witte wijn tuinkruiden saus

OF

Gebakken varkens haas medaillons met een 
roergebakken seizoen groenten en een peper 

roomsaus

******

Dame Blanche 

Menu 2 €25,- 

Knapperige salade met uitgebakken spekjes, 
pijnboom pitten, gedroogde tomaten en lauw 

warme geitenkaas op toast 

*****
Gebakken nijlbaars filet met roergebakken 
seizoen groenten en een kerrie gember saus

OF

Gegrilde runder filet met roergebakken 
seizoen groenten en een zachte warme 

knoflook room saus
 

*****

Versfruit met sorbetijs en slagroom

Menu 3 €25,-

Taartje van gerookte kip met mango en tomaat aangemaakt met een vanille dressing en enkele 
tuinkruiden mayonaise 

*****

Heldere kippen bouillon met verse groeneten en stukjes kip

*****

Gepocheerde Atlantische tongfilet met een witte wijnsaus gevuld met garnaaltjes en roergebakken 
seizoen groenten

OF

Gegrilde speenvarken met peperroom saus , roergebakken seizoen groenten en 
gebakken Parijse aardappeltjes 

******
Versfruit met sorbetijs en slagroom

Lunch en dine 


