FOOD suggesties
2019 - 2020
DE BROODFABRIEK

genoemde prijzen zijn excl. btw, personeel, mastiek en vervoer en gebaseerd op minimaal 100 personen. Graag
stellen wij een maatwerk offerte voor u op, rekening houdend met uw wensen!

ONTBIJT & ONTVANGST
Broodfabriek ontbijt € 15,00 p.p.

Bij de koffie & thee

Vers afgebakken broodsoorten uit de oven
Diverse vleeswaren, kazen en zoet beleg
Yoghurt & cereals in diverse smaken
Vers Fruit & Sap

Vers afgebakken mini appelflappen, ovenverse mini
chocolade broodjes en mini koffiebroodjes € 1,50 p.p.
Roomboterkoekjes of chocolaatjes € 0,75 p.p.
Petit fours € 1,25 p.p.
Diverse gebak v.a. € 2,75 p.p.

LUNCH
Broodfabriek lunch € 10,50 p.p.

Uitgaande van 3 broodjes per persoon
Zacht maisbroodje met rosbief, truffelmayonaise en gekookt ei
Mueslibol met oude kaas en rinse appelstroop
Witte bol met zonnebloempitjes gebraden gehakt, piccalilly mayonaise
en rode ui
Bruin pistoletje met jong belegen Beemster, rucola en rauwkost
Kampioentje met salade van gerookte zalm, crème frâiche en dille
Woutkornbroodje met rode biet-geitenkaasspread, komkommer,
walnoot en radijssla

Mini broodjes lunch € 15,25 p.p.
Uitgaande van 4 mini broodje per persoon
Zacht wit mini broodje met rosbief, truffelmayonaise en gekookt ei
Zacht bruin mini broodje met gebraden gehakt, piccalilly mayonaise en
rode ui
Zacht volkoren mini broodje met salade van gerookte zalm, crème
frâiche en dille
Hard Perènebroodje met rode biet-geitenkaasspread, komkommer,
walnoot en radijssla
Hard meergranen Perènebroodje met jong belegen Beemster, rucola en
rauwkost
Mini sandwichbroodje met oude kaas en rinse appelstroop

Patria lunch € 14,50 p.p.
Uitgaande van 2,5 broodje per persoon
Zacht maisbroodje met rosbief, truffelmayonaise en gekookt ei
Mueslibol met oude kaas en rinse appelstroop
Witte bol met zonnebloempitjes gebraden gehakt, piccalilly mayonaise
en rode ui
Bruin pistoletje met jong belegen Beemster, rucola en rauwkost
Kampioentje met salade van gerookte zalm, crème frâiche en dille
Woutkornbroodje met rode biet-geitenkaasspread, komkommer,
walnoot en radijssla
**
Salade Caprese met tomaat, mozzarella en basilicum
Salade van geroosterde pompoen met pompoenpitten, pecannoten,

geitenkaas en honing
**
Wrapje in onderstaande smaken:
- Caprese
- Gerookte zalm met roomkaas en rucola
- Gerookte kip, pesto en rucola

Lunchpakketten v.a. € 7,50 p.p.

FINISH YOUR LUNCH
Fruit

Warme snack

Handfruit

€ 1,00

Verse Fruitspies

€ 2,30

Zoetigheden
Weckpotje met yoghurt/vruchtencoulis € 4,10 (+ granola € 0,30)
Muffins in diverse smaken

€ 2,25

Hartig
Wrap (halve wrap) in onderstaande smaken: € 4,10 per stuk
- Caprese
- Gerookte zalm met roomkaas en rucola
- Gerookte kip, pesto en rucola

Broodje kroket en/of groente kroket
Saucijzenbroodje
Kaas broodje
American Hot dog met sauzen
Quiche Lorraine
Vegetarische quiche
Mini broodje hamburger

€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,90
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50

Soepen
Soep van het seizoen (vegetarisch) in glaasje
Zomer: Gazpacho
Hollandse Erwtensoep

€ 3,00
€ 4,05
€ 5,25

BORREL
Tafelgarnituur

€ 1,75 p.p.
Luxe gemengde en gezouten noten,
Provençaalse olijven & luxe zoutjes

Tafelgarnituur Nuts & Co € 3,35 p.p.
Geroosterde amandelen, wasabi nootjes,
cashewnoten & groentenchips

Bruchettaplank € 2,90 p.p.

Bruchetta’s met olijfolie en knoflook, aiöli, huisgemaakte pesto,
olijventapenade, gemarineerde champignons, zongedroogde
tomaatjes, dunne plakjes Serranoham & salami, plakjes
buffelmozzarella, ricotta met groene kruiden

Koud borrelgarnituur € 2,05 per hapje

Pikante barquette met rilette van makreel en limoen met haringkaviaar
Rode bietenwrap met gerookte kip en roomkaas met groene kruiden
Dip van zoete aardappel met cashewnootjes en
bleekselderijstengeltjes
Blini met geitenkaas, rode uienmarmelade en walnoot

Traditionele bittergarnituur

€ 0,85 per hapje

Bitterbal, kaastengel, kipkrokantje of vlammetjes (3 hapjes p.p.)

Oven hapjes € 1,25

per stuk

Mini bladerdeeghapjes, mini quiche en yakitori spiesjes

Warm borrelgarnituur €2,10 per hapje

Oud Hollandse garnalencocktail met whiskeysaus
Salade van geroosterde oer groenten en eetbare bloem
Salade van wilde spinazie met frambozendressing en gran padano en
framboos
Salade van gerookte kip en scharreleitjes met chorizo en paprikamix
Salade van witte kool met kummel en gamba’s en cress

De Broodfabriekbroodjes € 1,75 per stuk

Kleine Qnipbroodjes met:
-geitenkaas en uienchutney salade van pompoen en basilicumcrème
-gerookte zalm en crème fraiche
-gerookte heilbot
-boerderij kip
-carpaccio met rucola en Parmezaanse kaas

DINER
Buffet ‘Lente en Zomer’ € 35,50

p.p.

Koude gerechten
Tataki van zalm, gemarineerd met zoete sojasaus en sesam, groente spaghetti, Miso mayonaise en zoetzure Red Meat radijs
Salade van hete kip met pinda’s, komkommer, rode peper, lente-ui, koriander en gebakken uitjes
Salade van geroosterde kikkererwten, gegrilde aubergine, mint, granaatappel, hazelnoten en yoghurt
Brood en boter
Verschillende soorten molensteenbrood *
Grasboter en saffraan aiöli
Warme gerechten
Grain-fed runder brisket met onze rub, langzaam gegaard en geserveerd met Chimichurri
Kabeljauw met crème van witte bonen en flageolets, sinaasappel, radijs en vanille-olie
Geroosterde bloemkool, gegaard in beurre noisette met een bechamel van Parmezaanse kaas, waterkers en pijnboompitten
Geroosterde gekleurde bospeentjes met zwarte peper en zeezout
Gekookte mini kriel met grasboter, platte peterselie en bieslook
Salades
Watermeloen salade met tomaat en feta
Bladsalade met verschillende dressings en toppings
Desserts
Lemon Posset met rabarbercompote en crumble van geroosterde amandel en Ameretti koekjes
Gemarineerd rood fruit met Baobab hang-op, crispy yoghurt en Atsinacress

DINER
Buffet ‘Herfst en Winter’ € 35,50

p.p.

Koude voorgerechten
Salade van parelcouscous met grote garnalen, knoflook, rode peper en tijm
Geschroeide carpaccio van koetsierstuk van hert met tomaat, basilicum crème en geschaafde Parmezaan
Salade van geroosterde pompoen met roquefort en roggebrood, hazelnoten, pompoenpitten en vanille dressing
Brood en boter
Breekbroodjes in diverse smaken
Kruidenboter en olijventapenade
Warme gerechten
Roulleaux van kalfsvlees met groene kruiden en dragonjus
Doradefilet op geroosterde pastinaakbrunoise, beurre noisette en Hollandse garnaaltjes met bieslook en vinaigrette
Reuze tortellone met gebakken bospaddenstoelen en truffelroom
Ratatouille 2.0
Gratin Dauphinois gegratineerd met Cheddar en bieslook
Salades
Gemengde bonensalade met uitgebakken Chorizo, Rucola en geroosterde paprika
Bladsalade met verschillende dressings en toppings
Desserts
Kokos Eton Mess met passievrucht, mango en ananas
Eetbaar bloempotje met compote van peer, mousse van pure chocolade, crumble van Bastognekoek en eetbare bloemetjes

DINER
Hus Buffet € 30,25 p.p. excl. dessert

Italiaans Buffet € 22,50

Koude voorgerechten
Salade Niçoise; tonijn, haricots verts, aardappel, gekookt ei, tomaat
en zwarte olijven
Salade Caprese; mini mozzarella, mini trostomaat, pesto en rucola

Koud
Tonijnsalade met kappertjes en rode ui
Olijvensalade
Parmaham met vijgen en meloen
Ciabatta en olijfbrood met roomboter en tapenade

Brood en boter Stokbrood met roomboter en kruidenboter
Warme hoofdgerechten
Kipfilet met pesto, pijnboompitjes, zongedroogde tomaatjes en
Parmezaanse kaas uit de oven* Sperzieboontjes met tomaat en
champignons
Penne pasta met room
Salade
Tomatensalade met bieslook en rode ui
Optioneel dessert € 4,00 per persoon
Vers fruitsalade met limoen of kaneelroom

p.p. excl. dessert

Warm
Pikante tomatensoep (vega)
Lasagna Bolognese
Penne Pasta met zalm en roomsaus
Ravioli met courgette en geroosterde paprika en groene pesto
(vega)
Toppings: scherven Parmezaanse kaas, uitgebakken spekjes, verse
kruiden
Optioneel dessert € 4,00 per persoon
Tiramisu
Verse fruit met kaneelroom

DINER
BBQ 1 € 27,00 p.p.
Salades in schalen
Salade Caprese (mini trostomaatjes, mini mozzarella en basilicum)
Salade Niçoise (tonijn, haricots verts, aardappel, tomaat en zwarte olijven)
Caesar Salad (geroosterde kip, romeinse sla, Parmezaanse kaas en gekookt ei)
Breekbrood met kruidenboter
Vanaf de BBQ
Vegetarische groentespies
Gepofte aardappel
Saté van kippendijen met pindasaus
Klassieke burger 100% rundvlees met toppings
Vispakketje ‘catch of the day’ met jonge prei en witte wijn in folie

BBQ 2 € 29,50 p.p.
Salades in glaasjes
Salade Caprese (mini trostomaatjes, mini mozzarella en basilicum)
Salade Niçoise (tonijn, haricots verts, aardappel, tomaat en zwarte olijven)
Caesar Salad (geroosterde kip, romeinse sla, Parmezaanse kaas en gekookt ei)
Breekbrood met kruidenboter
Vanaf de BBQ
Klassieke runderburger met toppings
Surinaams broodje met pulled chicken, coleslaw en smokey BBQ saus
Kippendog en vegadog met diverse toppings
Saté van kippendijen met pindasaus
Gambaspies met limoen en knoflook
Gepofte aardappel
Vegetarische groentespies

Aanvullingssuggesties
Tussengerecht € 4,00 per persoon
Tataki van tonijn met wakame-couscoussalade geserveerd in een blikje
Desserts € 4,00 per persoon
Glaasje met vers fruit en limoenroom
Glaasje met chocolademousse en crumble
Banaan en ananas met bruine suiker en rum van de barbecue

BBQ 3 € 35,75 p.p.
Salades in glaasjes
Salade Caprese met tomaat, mozzarella en basilicum
Salade Nicoise met tonijn, sperzieboontjes en aardappeltjes
Salade Caesar met kip, salade, ei, croutons en Caesar dressing
Koude gerechten
Limonade flesje Gazpacho van groene tijgertomaten
Tataki van tonijn met wakame en couscous in sardine blikje
Vanaf de barbecue Smoker / bbq
Classic Runderburger met diverse toppings
Surinaams broodje pulled chicken met huisgemaakte barbecue saus en coleslaw
Kipdoggie en Veggiedoggie met diverse toppings
Saté van kippendijen met een kruidige satésaus Gamba sticks
Gepofte aardappel en groentespiesjes
Desserts, 1 per persoon
Glaasje vers fruit met limoenroom
Glaasje chocolademousse met chocolade crumble
Bamboebordje banaan of ananas van de barbecue met Jamaica rum in folie

DINER
Streetfood prijsindicatie v.a. € 29,50 per persoon
Maak vooraf een keuze uit onderstaande items. Voor een maaltijd vervangende invulling adviseren wij 1 salade, 2,5 warm item en
1 dessert. Het streetfood concept kunnen wij op diverse manieren presenteren. Zowel uitgeserveerd als (deels) vanuit foodcounters.
Voor ieder wat wils! Wij vernemen graag uw wensen.
Salades (koud)
Salade Caprese van tomaat, mozzarella en pesto
Salade Nicoise van tonijn, sperzieboontjes en aardappeltjes
Salade van Carpaccio van rund met een truffelmayonaise & cracker van Parmezaan

Warme items
Broodje pulled chicken met huisgemaakte barbecuesaus
Pita met gerookte makreelsalade
Hamburgertje met warme tomaten-knoflooksaus
Hotdog met guacamole rode uien en tomatensalsa Lenterolletjes met kip, garnalen of vegetarisch
Pasta met zalm en roomssaus
Pasta met kip, pesto en rucola
Puntzakje friet met of zonder gamba
Puntzakje spicy potatp wedges met limoenmayonaise
Noodlebakje met Thaise curry
Vegetarische taco’s met wokgroenten, kaas en spicy salsa saus
Desserts
Tiramisu met stroopwafel en karamel
Verse fruitsalade met kaneelroom(winter) of limoenroom(zomer)
Chocolademousse en crumble
Hangop met rood fruit

DINER
SITTING DINER OF WALKING DINER

Lente- en zomermenu

prijs op aanvraag

Voorgerechten
Filet Americain van zalm met 010-uitjes, kappertjes, Boragecress en spicy red bell pepper mayonaise
Carpaccio van tonijn met een cannelloni van biet en krab, ingelegde komkommer en piccalilly mayonaise
Salade Nicoise 2.0 , tataki van tonijn met artisjok crème , zwarte olijven poeder, tomatengelei en een ijspastille van rode ui
Salade van teriyaki kwartel, Hollandse asperges, paksoi en sesam-soja vinaigrette
Springrolls met geroosterde eend, mango, komkommer, rijstnoodles, Hoisinsaus en Thaise basilicum
Carpaccio met truffelmayonaise, rucola, geroosterde hazelnoten en geraspte Parmezaan
Aspergecrèmesoep met krokante kummelringen
Terrine van vergeten groenten (no waste) met kruiden en bloemen uit de tuin, crème van pastinaak, beukenzwammetjes en citrusdressing
Hoofdgerechten
Gegrilde zeebaarsfilet geserveerd met paella, warme gazpacho en Cavolonero
Zeewolf met bospeen, kokkels, witte asperges, Salty Fingers en kreeftenjus met lavas
Gegrilde Noorse zalm met geschroeide prei, trostomaat, aardappelmousseline en een coulis van barbarakruid
Duo van lamsfilet en rack met pastinaak en venkel uit de oven, gepofte rode ui en lamsjus met rode wijn en kardamon
Gebraden rundertournedos met jus de veau en rode wijn, garnituur van zomergroente, geroosterde asperges en aardappeltaart
Piepkuiken met verschillende structuren van mais (mousseline van zoete mais, zwarte mais en popcorn) met Mole Poblano
Geroosterde bloemkool, gegaard in beurre noisette, met een bechamel van Parmezaanse kaas, waterkers, granaatappel en pijnboompitten
Peulvruchten risotto met gegrilde kruidenzwam, oesterzwammen, trostomaat, geroosterde groene asperges, gel van rode paprika en chips van rode biet

Desserts
Hollandse aardbeien met lemon curd, geroosterde pistachenootjes en Romanoffsaus
Lemon posset met limoncello crumble, limoen schuim en grapefruit
Kokos pannacotta met Baobab hang-op en couscous van yoghurt en bittere amandelen
Clubsandwich van chocolade, dunne laagjes krokant filodeeg met witte en pure mousse, Dulce de leche en frisse lemon curd

DINER
SITTING DINER OF WALKING DINER

Herfst- en wintermenu

prijs op aanvraag

Voorgerechten
Hollandse garnalen met spongecake van wakamé, avocado, Boragecress, dille en cocktailespuma
Schuimige soep van mosselen, mosterd en pangrattato
Tataki van zalm met zwarte sesam, komkommer tagliatelle, rode peper, koriander en komkommer vinaigrette
Dungesneden gerookte rib-eye met salade van bospaddenstoelen, truffelmayonaise en chips van truffelaardappel
Gekonfijte varkenswangetjes met schuim van piccalilly, krokante aardappel, boterboontjes, haricots verts, bleekselderij en bloemkool
Carpaccio van ree met wintergroente: knolselderij, pompoen, truffelaardappel en beukenzwammetjes met basilicumvinaigrette
Groene salade van bimi, haricots vert,peultjes en tuinerwt met een puree van avocado en tuinbonen, met een krokantje van parmezaan
en crème frâiche met z’atar
Salade van 3 kleuren geroosterde bietjes met komijn -en venkelzaad, sinaasappel, saganaki (krokant gebakken feta) en pecannoten
Hoofdgerechten
Gegrilde heilbot op gekonfijte prei met venkelpuree, zeekraal, vegetarische oester en een schuimige saus van gerookte paling
Kabeljauw met wortelmousseline, marmelade van rode ui, aardappelpoffertjes en saus met laurier en gerookte ham
Parelhoender suprême met gekonfijte eendenbout, stamppotje van zuurkool, krokantje van uitgebakken spek en gebonden
Wilde eend met rode bietjes, spruitjes, fondant aardappel, sinaasappelpoeder en Balsamico vinaigrette
Rundertournedos met chimichurri, Hasselback aardappel, puree van butternutpompoen en romanesco
Gegrilde kalfsentrecote met zilveruitjes, dragonolie, geroosterde uien, gegrilde Roseval, broccoli crème en kaantjes
Gegrilde knolselderij medaillons met saffraanpasta, zeekraal, chips van knolselderij en mieriksworteldressing
Geroosterde bloemkool, gegaard in beurre noisette met een bechamel van parmezaanse kaas, waterkers en pijnboompitjes
Desserts
Appelcompote in een jasje van perengelei, gekaramelliseerde appel met calvados, walnotenijs en Apfelkorn spekkies
Eetbaar bloempotje met perencompote, mousse van pure chocolade, crumble van Bastognekoeken en eetbare bloemetjes
Speculaasaroma’s met structuren van chocolade, mandarijn en amandel

