
Vanaf 8 pers. Verschillende soorten brood (wit/bruin) Jus d'orange

Salades ( vlees/vis/vegatarisch ) Melk

Divers beleg ( hartig/zoet ) Karnemelk

Vanaf 8 pers. Als broodjeslunch met als extra; Soep

Niet op maandag Holtkamp kroket

Vanaf 15 pers. Diverse soorten brood, croissants Hartige warme snack

Tapenade en boter Verse fruitsalade

Salades ( vlees/vis/vegatarisch ) Jus d'orange

Divers beleg ( hartig/zoet ) Melk/karnemelk

Soep Koffie/thee

Vanaf 1 pers. 2 dubbele boterhammen met hartig beleg Flesje appel/peren sap

Ontbijtkoek Handfruit

Snoep Servetjes

Vanaf 20 pers. Verschillende soorten brood ( wit/bruin ) Carpaccio van rund

Tapenade, roomboter, kruidenboter Kippendijen

Rauwkost Gebakken zalmmoot

Pasta salade Rumpsteak

Salade caprese ( Mozzarella, basilicum, tomaat ) Pasta pesto

Tonijnsalade Wilde rijst

aardappelsalade Frietjes van zoete aardappel

Vanaf 20 pers. Chocolade mousse Bavarois taarten

Spekkoek Vers fruitsalade

IJstaarten IJs assortiment

Vanaf 15 pers. ( inclusief broodbuffet ) Scholfilet in tempura, salade

Bruschetta tomatensalsa Lamsrack, gegrilde groenten

Sashimi van zalm en tonijn, wakame, sesam Witte chocolade pannacotta

Garnalen kroketje met frambozen sorbetijs

Steak tartaar, truffelmayonaise, kwarteleitje Crumble van rood fruit/appel

Kreeftensoepje Kaas met notenbrood

Wordt geserveerd in chique disposable bakjes inclusief bestek. Uitstekend om

mee rond te lopen.

Dit geheel kan ook aan tafel geserveerd worden

Lunch/Diner buffet € 30,00 ( warm en koud )

Walking dinner / 10 gangen € 49,50 ( variatie ivm seizoen mogelijk )

Dessert buffet € 7,00

Huize koningsbosch banqueting suggesties ( prijzen per persoon / per stuk, inclusief BTW )

Broodjeslunch € 14,00

Koningslunch € 19,50

Brunchbuffet € 22,50

Lunchpakket/Picknickmand € 14,00

Prijzen per 1 OKTOBER 2018



Vanaf 20 pers. Voorgerechten:

Mini steak tartaar met kwarteleitje

Salade caprese ( Mozzarella, basilicum, tomaat ), balsamicostroop

Soepje; 2 soorten

Knoflook gamba's met stokbrood

Sashimi van tonijn, wakame, sesam, sojasaus

Hoofdgerechten:

Linzen met rode uiencompote en blauw aderkaas

Truffelpasta met Parmazaanse kaas

Zalm met parel couscous

Runderhamburgertje met mosterdmayonaise

Lamskotelet met gegrilde groenten

Opgediend op grote borden en étageres in het midden van de tafel.

Suggestie: proeverij van desserts op bord € 7,95

Vanaf 2 pers.

Bij grotere groepen

voor alle gasten één

zelfde menu.

Combineren is

mogelijk.

Uitbreiding van extra tussengerecht mogelijk

Bijv. Kreeftensoep in flute  € 5,00

Vanaf 2 pers. Een klassieker voor liefhebbers van een mooi stuk vlees.

Ossenhaas ( 250 gram per persoon )met akkerpaddestoelen, 2 sauzen, 

aardappelen en groenten van het seizoen.

Vanaf 20 pers. 5 soorten vlees/vis van de gas barbecues Gepofte aardappel

Brood en salades Maiskolven

Koude en warme sauzen Friet met mayonaise

Vanaf 8 pers. Thee, onbeperkt uit een potje Diverse zoetigheden

Soep Warme scones met jam

Sandwiches Quiche

€ 37,00                                                                  

Gesneden Tonijn, 

wakame, kerrie-

gembermayonaise 

***              

Runderbavette     

met gepofte 

knoflookjus               

***                   

Crumble van 

roodfruit en appel 

met roomijs

€ 37,00           

Carpaccio                  

met truffelmayonaise                     

***                                                                        

Dorade                     

met                    

kruiden risotto                       

***               

Chocoholic ; 

chocolade-mousse, 

schuim, ijs

€ 42,00                                      

Proeverij                          

van                                     

voorgerechten                                            

***                                            

Tournedos     met 

seizoensgroenten           

en 2 sauzen            

***                                   

Proeverij                                 

van                          

desserts

Dinner to share ( 5 voor-en 5 hoofdgerechten ) € 32,50 ( variatie ivm seizoen mogelijk )

Drie/vier-gangen diner vanaf € 37,00

Chateaubriand € 32,50

High Tea € 23,00

BBQ buffet € 30,00 ( seizoensgebonden )



Zoet: Muffin ( yoghurt cranberry of chocolade ) € 2,50

Gevulde koek ( banketbakkers kwaliteit ) € 1,75

Gebak ( o.a.appeltaart of appel/notentaart € 3,75

Hartig: Tafelgarnituur ① ( olijven, nootjes, ) € 5,00

Tafelgarnituur ②( olijven, nootjes kl. bakje en worst en kaas ) € 5,00

Bruschetta € 1,30

Crostini coppa di parma € 1,80

Crostini gerookte zalm € 1,80

Crostini gerookte eendenborst € 1,80

Crostini gemengd plateau € 1,80

Bourgondische bitterbal € 1,00

Garnalenkroket van holtkamp € 1,80

Kreeftenbisque € 3,75

Yakitori kip spies € 1,30

Kaasstengel oude kaas € 1,00

Mini hamburger € 3,75

Puntzakje friet met mayonaise € 2,75

Kaas: Kaas 'taart' 20 personen € 7,50

Kaas 'taart' 40 personen (foto) € 7,50

   40cm diameter

Cava € 5,50 € 31,50 ( fles )

Bier van de tap € 2,50

Speciaal bier vanaf € 3,50

Huiswijn € 4,00 € 21,00 ( fles )

Overige wijn vanaf € 6,00 € 23,00 ( fles )

Frisdrank flesje € 2,60

Frisdrank fles groot € 13,00

Koffie/thee uit percolator € 2,25

Dranken worden berekend op basis van nacalculatie. Mocht u aanvullende wensen hebben dan horen

wij dit graag van u. De door u bestelde gerechten worden speciaal voor u ingekocht en bereid.

Daarom vernemen wij graag vooraf de juiste aantallen. 

Bij wijzigingen op de dag zelf kunnen extra kosten in rekening gebracht worden.

Opmerkingen

Drankenprijzen ( per glas/fles ) op nacalculatie

Borrelhapjes/snacks/zoetigheden ( per stuk/portie )


