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V E R G A D E R E N  &  V I E R E N

A R R A N G E M E N T E N  B I J  F O R T  D E  G A G E L



Zoete lekkernij
Huisgemaakte appelcrumble

Carrot cake
Vers fruit

Hartige lekkernij
Gerookte amandelen

 Crudités met dip



Sharing lunch
Salades

 
Gagelsalade

Kropsla | scharrelei | croutons | Jersey Landana belegen kaas |
romige dressing met kruiden uit eigen tuin

 
Open sandwiches

 Geroosterde groenten
Geroosterde groenten | zongedroogde tomaten hummus |

dukkah
 

Makreel
Gerookte makreel | venkel | harissa

 
Ribeye

Gerookt | pickels | chipotle mayonaise
 

Jersey Landana
 Belegen kaas | kropsla | uienchutney | komkommer 

 
Warm gerecht

Vegetarische kroket



Borrelplank
Parmaham | balsamicostroop

 
Brood | hummus | Gagelboter

 
Landana Jersey belegen | mosterd

 
Tortillachips met tomatensalsa

 
Bittergarnituur

Bittergarnituur
 Holtkamp bitterballen

 
 Creamy jalapeñosticks

 
 Vegetarische loempia

 
 Crispy chicken bites



Sharing dinner
3 gangen lekkers van de kaart

Brood met Gagelboter en hummus op tafel

Gang 1:
Gerookte ribeye met paddenstoelen, peterseliemayonaise en

desemcroutons 
Zacht gegaarde zalm met blini's, crème fraîche en kruiden uit

eigen tuin
Gagelsalade geitenkaas met kropsla, scharrelei,

desemcroutons, Landana Jersey belegen kaas en dressing van
kruiden

Gang 2:
Ierse sukadesteak met sjalottenjus, snijbonen en zoete

aardappelmousseline
Zeebaars met jus antiboise, krokante kappertjes en spinazie

parelcouscous
Wereldgerecht uit Overvecht -> geroosterde flespompoen, feta,

Marokkaanse kruidensalsa en gepofte cherrytomaat (vega)
Loaded wedges met pulled chicken, barbecuemayonaise,

Landana Jersey belegen kaas, sesam en bosui

Gang 3:
Huisgemaakte lemoncurd met hangop, rood fruit en crumble

Appelcrumble met kletskop, gezouten karamel en roomijs



Walking dinner
5 gangen vooraf gekozen 

Brood met Gagelboter en hummus op tafel
 

Gang 1: Graag 1 van onderstaande opties kiezen
Gerookte ribeye met paddenstoelen, peterseliemayonaise en

desemcroutons 
Zacht gegaarde zalm met blini's, crème fraîche en kruiden uit eigen tuin

Gagelsalade geitenkaas met kropsla, scharrelei, desemcroutons,
Landana Jersey belegen kaas en dressing van kruiden

 
Gang 2: Wordt standaard geserveerd

Pompoensoep met ras el hanout, olijfolie, za'atar broodstengel (vegan)
 

Gang 3 en 4: Graag 2 van onderstaande opties kiezen
Ierse sukadesteak met sjalottenjus, snijbonen en zoete

aardappelmousseline
Zeebaars met jus antiboise, krokante kappertjes en spinazie

parelcouscous
Wereldgerecht uit Overvecht -> geroosterde flespompoen, feta,

Marokkaanse kruidensalsa en gepofte cherrytomaat (vega)
Gagelstoof van rundvlees, herfst groenten, puree en rode kool

 
Gang 5: Graag 1 van onderstaande opties kiezen 

Huisgemaakte lemoncurd met hangop, rood fruit en crumble
Appelcrumble met kletskop, gezouten karamel en roomijs

Chocoladebrownie met kersen en kokosijs (vegan)
 



BBQ
Vlees

Pulled pork
Procureur

 Grote spies met kippendijen
 Runderburger

 
Salades

 Seizoenssalade
 Aardappelsalade

 
Bijgerechten

 Geroosterde groentes
 Brood
Sauzen

Vertreksnack
Broodje Holtkamp draadjesvleeskroket

Broodje vegetarische kroket



Dranken
Fris

Pepsi, Pepsi Max, Sisi, 7Up, tonic, bitter lemon, Lipton Icetea,
Lipton Icetea green, cassis, Fristi, Chocomel

Fort de Gagel water bruisend | plat
Thijs bio appelsap | sinaasappelsap

Lemonade | ginger lime | cranberry | ijsthee
 

Warme dranken
Koffie, cappuccino*, doppio, cafe latte*, koffie verkeerd*, flat

white*, warme chocolademelk met slagroom
Thee | groene chai, bosvruchten, rooibos, earl grey

Thee | verse gember | verse munt
 

*haver- en lactosevrije melk beschikbaar
 

Tapbieren 
Gagel | blond | IPA | Weizen | Trippel

Swinckels | pils | alcoholvrij
 

Wijnen
Wit

Chardonnay | Pinot Grigio | Verdejo-Viura
 

Rood
Sangiovese | Tempranillo | Merlot

 
Rosé & Cava



Fort de Gagel werkt met seizoensgebonden producten, het kan dus zijn
dat het definitieve product iets afwijkt van de omschrijving. 

 
Aan dit foodbook kunnen geen rechten worden ontleend. 

 
Voor allergenen verwijzen we je graag door naar onze allergenenkaart.

Eén week voor het evenement ontvangen wij graag de allergiën en
dieetwensen.


