Banketmap 2018
BUFFETTEN vanaf € 14,50
Vanaf 25 personen

Koud buffet ‘langs ’t venneke’

Maaltijd buffet ‘d’n hei op’

€14,50
Versgebakken stokbrood en kruidenboter
Noorse garnalen in een huisgemaakte cocktailsaus
Paté
Rauwe ham met meloen
Boerenachterham met asperges
Huzaren- en of Zalmsalade
Gevulde eieren
Supplement € 3,50
Hollandse haring met uitjes
Gerookte zalm
€ 19,75
Stokbrood en kruidenboter

Verse huisgemaakte tomatensoep of
champignon roomsoep, met veel balletjes
Onze specialiteit→ Huisgemaakte saté van kip met pindasaus
Gebraden gehaktballetjes in jachtsaus
Frites en aardappelkroketjes
Diverse sauzen, Rauwkost salade, Vers fruit

Koud / warm buffet ‘’t bos in’

€ 23,75
Stokbrood en kruidenboter
Verse huisgemaakte tomatensoep met veel balletjes
Diverse hamsoorten met meloen en asperges
Huzaren- en /of zalmsalade
Gevulde eieren
Gebraden gehaktballetjes met jachtsaus

Onze specialiteit→ Huisgemaakte saté van kip met pindasaus
Frites en aardappelkroketjes
Diverse sauzen, vers fruit
Kinderen t/m groep 8 half geld of friet met kroket of frikadel € 4,50
Hebt u of uw gast een allergie of speciale wens? Meld het ons a.u.b.

Mini buffet broodjes ‘ het buikske rond’

€

Luxe broodjes met diverse hamsoorten

12,95

Luxe broodjes met diverse kaassoorten
Diverse luxe broodjes met gerookte zalm
Kop Huisgemaakte tomatensoep met veel balletjes
(2 a 3 broodjes p.p.)

Saté- buffet ‘ van m’n stokske’

Onze specialiteit→ 3 stokjes huisgemaakte kip saté , friet
stokbrood, atjar, kroepoek en pindasaus

Hapjes en snacks “ d’as lekker”

Toastjes ” d’as nog lekkerder”

We gaan 5 keer rond met warme snacks

heerlijk belegde stokbroodjes
met rucola, brie, walnoot en honing
met zalm roomkaas bieslook en peper met
huisgemaakte kip kerriesalade en ananas
Italiaans spiesje cherrytomaat mozzarella
basilicumA
Met Martino augurk en pikante saus
Met krabsalade en zalmsalade

Gourmet en Barbecuearrangementen en high tea vanaf
Luxe borrelplank
Minimaal 10 personen.

€ 12,95

€ 2,95

€ 4,35

€ 19,95
€ 9,95

Hebt u of uw gast een allergie of speciale wens? Meld het ons a.u.b. .

KOFFIETAFELS
Brabantse Koffietafel € 19,25
Vanaf 20 personen
***
Verse huisgemaakte tomatensoep of champignon roomsoep met veel balletjes
***
Harde broodjes wit en bruin, zachte broodjes wit en bruin, wit brood, krentenbollen,
eierkoeken.
Gekookte ham, rauwe ham, rosbief, worsten, jonge kaas, komijnekaas, oude kaas, kroket
Jams, pindakaas, chocopasta, appelstroop
Vers fruit –
***
Onbeperkt koffie en thee
***
Uit te breiden met:
Huzarensalade, paté, zalm, haring,
Zacht of hardgekookt eitje
Melk, karnemelk, jus d’ Orange

Dranken
Uitkoop 3 uren € 17,50
Hollands assortiment
Uitkoop 5 uren € 22,50
Vrij drinken Hollands assortiment
Uit te breiden met:
Koffie met gebak € 3,50
Een puntzak friet met mayonaise € 2,25

Hollands Assortiment:
Frisdranken, vruchtensappen, bier / malt bier, jenevers, vieux, apfelcorn, schrobbelèr,
Rode / witte huiswijn, koffie / thee
Verlenging van deze arrangementen is mogelijk tegen de geldende consumptieprijzen
.
U betaalt geen zaalhuur

Toeslag Buitenlands gedistilleerd:
Vanaf € 2,75 per geschonken consumptie
Whisky, bourbon, Bacardi, rum, Tia Maria, Passoa, Sambuca, Amaretto, Bailey’s, cognac,
Boswandeling, Pisang Ambon, Safari, Malibu’s, Southern comfort, Gordon’s dry gin, Puschkin
vodka, Dropshot, tequila
Overige dranken op verzoek

Tevens verzorgen wij op uw verzoek live muziek of drive-ins shows (prijzen op aanvraag)

