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menukaart
exposief lekkere gerechten!

RESERVEREN OF MEER INFORMATIE?



4 gangen assortiment 1
Totaal: € 15,75 p/p    Minimale reservering: 63 personen

Garnalen cocktail
Een heerlijke garnalen cocktail met een romige zelfgemaakte saus. 

Met stukjes appel en/of mandarijn en sla.

Ingrediënten: roze garnalen / room / mayonaise / ketchup / 
worcestersaus / citroen / ijsbergsla / appel.

Saté
2 stokjes met mals kipfilet vlees en saté saus. 

Geserveerd met brood van de grill.

Ingrediënten: kipfilet / kruiden / satésaus.

Chili con carne
Een overheerlijke chili! Een beetje zoet, een beetje pittig maar niet té.

Geserveerd met basmati rijst en taco chips.

Ingrediënten: olie / uien / knoflook / rundergehakt / tomaten / tomaten puree / runderbouillon / 
bruine bonen / nacho cheese / kruiden.

Trifle naar keuze
De basis van mijn trifle’s zijn cake, fruit en slagroom maar er gaan 

natuurlijk nog veel meer ingrediënten in. En als ze klaar zijn smaken ze niet 
alleen lekker maar zien ze er ook fantastisch uit.

Keuze uit maar liefst 6 soorten:
1. Mandarijn/speculaas 2. Koffie 3. Kers/chocolade

4. Bosvruchten 5. Framboos/witte chocolade 6. Ananas/kokos

meer gangen menu’s



4 gangen assortiment 2
Totaal: € 15,- p/p    Minimale reservering: 66 personen

Egg sandwich
Een halve ei-sandwich. Ruim belegd op gegrild casino brood met ei, 

mayonaise, verse groentes, kruiden en stukjes salami.

Ingrediënten: casino brood / eieren / runder salami / mayonaise / verse kruiden / 
tomaat / komkommer.

Sticky borrelhapje
3 borrelhapjes waarvan het vlees van het bot valt. Sticky, zoet en een beetje 

pittig. Geserveerd met brood van de grill.

Ingrediënten: borrelhapjes / ketjap manis / honing / knoflook / gember / pepertje / sojasaus / 
sesam zaadjes.

Zalm wrap
Een zachte wrap met zalm, kruidenkaas en verse kruiden.

Ingrediënten: zalmsnippers / wrap / kruidenkaas / sla.

Trifle naar keuze
De basis van mijn trifle’s zijn cake, fruit en slagroom maar er gaan 

natuurlijk nog veel meer ingrediënten in. En als ze klaar zijn smaken ze niet 
alleen lekker maar zien ze er ook fantastisch uit.

Keuze uit maar liefst 6 soorten:
1. Mandarijn/speculaas 2. Koffie 3. Kers/chocolade

4. Bosvruchten 5. Framboos/witte chocolade 6. Ananas/kokos

meer gangen menu’s



4 gangen assortiment 3
Totaal: € 14,75 p/p    Minimale reservering: 68 personen

Tuna sandwich 
Een halve tonijn-sandwich met tonijnsalade, rode pesto, rauwe uien, 

verse groente en geplette peperkorrels op gegrild casino brood.

Ingrediënten: casino brood / tonijn / mayonaise / rode ui / komkommer / 
rode pesto / sla / peperkorrels.

Broodje hete kip
Het lijkt simpel maar dit Japanse zoet/pittige broodje zal je niet snel vergeten.

Ingrediënten: Kipfilet / Sla / komkommer / wortel / pepertje / knoflook / kruiden / honing / 
sojasaus / basterdsuiker / worcestersaus / luxe broodje

Hamburger 
Naar origineel Amerikaans resept met een eigen twist. Brood van de grill en 

een lekker plakje cheddar kaas.

Ingrediënten: rundergehakt 100 gram / tomaat / sla / augurk / mayonaise
ketchup / uitje / kruiden / kaas / hamburgerbroodje.

Trifle naar keuze
De basis van mijn trifle’s zijn cake, fruit en slagroom maar er gaan 

natuurlijk nog veel meer ingrediënten in. En als ze klaar zijn smaken ze niet 
alleen lekker maar zien ze er ook fantastisch uit.

Keuze uit maar liefst 6 soorten:
1. Mandarijn/speculaas 2. Koffie 3. Kers/chocolade

4. Bosvruchten 5. Framboos/witte chocolade 6. Ananas/kokos

meer gangen menu’s



4 gangen assortiment 4
Totaal: € 17,- p/p    Minimale reservering: 58 personen

Ragout pasteitje 
Zachte, smeuïge ragoutsaus met zachte kip in een pasteibakje. 

Ingrediënten: kipfilet / champignons / roomboter / bloem / prei / 
bouillon / room / pasteibakje / verse kruiden.

Balletje pinda
3 balletjes gehakt met pindasaus op z’n Surinaams.

Geserveerd met wat tafelzuur, katjang pedis en bananenchips.

Ingrediënten: rundergehakt / pindasaus / kruiden / tafelzuur / pedis / bananenchips.

Spicy Gumbo 
Oud Creools recept uit Midden-Amerika. 

Een overheerlijk stoofpotje met kip, chorizo en garnaaltjes.

Ingrediënten: chorizo / bleekselderij / uien / paprika / knoflook / kipfilet / 
pomodori tomaat / bouillon / okra / verse kruiden / basmatirijst / garnaal.

Trifle naar keuze
De basis van mijn trifle’s zijn cake, fruit en slagroom maar er gaan 

natuurlijk nog veel meer ingrediënten in. En als ze klaar zijn smaken ze niet 
alleen lekker maar zien ze er ook fantastisch uit.

Keuze uit maar liefst 6 soorten:
1. Mandarijn/speculaas 2. Koffie 3. Kers/chocolade

4. Bosvruchten 5. Framboos/witte chocolade 6. Ananas/kokos

meer gangen menu’s



4 gangen assortiment 
vegetarisch

Totaal: € 16,- p/p    Minimale reservering: 62 personen

Wrap met gerookte paprika en een humus dip 
Een wrap met gerookte paprika met verschillende groentes en kruiden.

Geserveerd met onze huisgemaakte humus van kikkererwten en kruiden.

Ingredienten : Wraps / paprika / uien / knoflook / olijven / kruiden / olijfolie / sla.

Couscous met feta en notenmix
Een geurige couscous met zacht gegrilde groentes en een 

knapperige notenmix met honing.

Ingredienten : Couscous / komkommer / wortel / paprika / feta / olijfolie / 
honing / munt / kruiden en notenmix.

Luxe broodje roerei met champignons 
Keuze uit meerdere soorten luxe broodjes, belegd met een heerlijk roerei 

met champignons en verse kruid en sla.

Ingredienten : luxe broodje / eieren / kruiden / verse kruiden / 
champignons / roomboter en sla.

Trifle naar keuze
De basis van mijn trifle’s zijn cake, fruit en slagroom maar er gaan 

natuurlijk nog veel meer ingrediënten in. En als ze klaar zijn smaken ze niet 
alleen lekker maar zien ze er ook fantastisch uit.

Keuze uit maar liefst 6 soorten:
1. Mandarijn/speculaas 2. Koffie 3. Kers/chocolade

4. Bosvruchten 5. Framboos/witte chocolade 6. Ananas/kokos

meer gangen menu’s



6 gangen assortiment 1
Totaal: € 23,25 p/p    Minimale reservering: 43 personen

Peppedew stick 
3 Peppedew Pepers met verschillende vullingen.

Ingrediënten: Milde peppedew pepers / roomkaas / hazelnoot / ananas.

Balletjes gehakt met perzik 
3 Javaanse gehaktballetjes met een zoete, licht pittige perzik-saus.

Ingrediënten: Runder gehakt / ui / pindakaas / ketchup / sambal / eieren / 
perzik / suiker / kruiden.

Rosbief/tonijn op toast 
Licht gegrild casino brood zonder korst belegd met gekruid rosbief.

Daarover een heerlijke tonijnsaus en een knapperig uitje.

Ingrediënten: Rosbief / Casino brood / tonijn / mayonaise  / olijfolie / citroen / 
ui / rucola / kappertjes.

Gazpacho 
Koude Spaanse soep van verse groentes met knapperige croutons, 

knoflook en lenteui.

Ingrediënten: Tomaat /komkommer / paprika / ui / wit brood / bacon / 
knoflook / azijn / olijfolie / kruiden.

Kipspiesjes met ananas saus 
2 kipspiesjes met een smaak uit het verre India. Geserveerd met 

een vers gemaakt zoet/zuur/pittig ananas sausje.

Ingrediënten: Kipfilet / ui / knoflook / ananas / kruiden / suiker / kokos / pepertjes / sojasaus.

Trifle naar keuze
De basis van mijn trifle’s zijn cake, fruit en slagroom maar er gaan 

natuurlijk nog veel meer ingrediënten in. En als ze klaar zijn smaken ze niet 
alleen lekker maar zien ze er ook fantastisch uit.

Keuze uit maar liefst 6 soorten:
1. Mandarijn/speculaas 2. Koffie 3. Kers/chocolade

4. Bosvruchten 5. Framboos/witte chocolade 6. Ananas/kokos

meer gangen menu’s



6 gangen assortiment 2
Totaal: € 23,75 p/p    Minimale reservering: 43 personen

Gevulde eieren met kaviaar 
Half gekookt eitje met romige vulling. Afgemaakt met kaviaar van de forel.

Ingrediënten: eieren / mayonaise / kruiden / verse kruiden / mosterd / 
augurk / bron/forel kaviaar.

Vitello tonnato 
Terplekke gegrilde kalfsfricandeau overgoten met een tonijn-sausje.

Gererveerd op luxe toast.

Ingrediënten: kalfsfricandeau / boter / tonijn / kappertjes / ui / luxe toast / mayonaise / 
knoflook / ansjovis / verse kruiden.

Paddenstoelen mix met biefreepjes 
Kort gebakken biefstuk met ‘zeven’ soorten paddenstoelen. Op een bedje van 
zoete in sojasaus gebakken uien en knoflook. Geserveerd op ciabattabrood.

Ingrediënten: 7 soorten paddenstoelen / biefstuk / roomboter / knoflook / 
sojasaus / ciabattabrood / kruiden / ui.

Broodje gegrilde beenham met koffie glace 
In de koffie gegrilde beenham, overgoten met een koffie-glace-saus.

Geserveerd op een zacht wit broodje.

Ingrediënten: beenham / honing / kaneel / roomboter / espressokoffie / 
bruine suiker / broodje.

Zoet/pittige borrelhapjes 
3 sticky Japanse borrelhapjes. Geserveerd met een sesamkoekje.

Ingrediënten: kip borrelhapjes / ketjap manis / honing / knoflook / gember / 
pepertjes / sesamzaadjes / sesamkoekje.

Trifle naar keuze
De basis van mijn trifle’s zijn cake, fruit en slagroom maar er gaan 

natuurlijk nog veel meer ingrediënten in. En als ze klaar zijn smaken ze niet 
alleen lekker maar zien ze er ook fantastisch uit.

Keuze uit maar liefst 6 soorten:
1. Mandarijn/speculaas 2. Koffie 3. Kers/chocolade

4. Bosvruchten 5. Framboos/witte chocolade 6. Ananas/kokos

meer gangen menu’s



hamburger menu
Totaal: € 12,50 p/p    Minimale reservering: 70 personen

Hamburger 

Keuze uit 3 soorten hamburgers:
• met bacon en kaas

• met ananas
• met een gebakken eitje

De hamburgers zijn 150 gram. Per persoon 3 burgers.

Ingrediënten: Runder gehakt / paneermeel / kruiden / eieren / mayonaise / 
ketchup / tomaat / ui / sla / augurk / kidney bonen / pepertjes / paprika / 

knoflook / tabasco / bruine suiker / worcestersaus / olijfolie / ananas / kaas / bacon / 
patat / broodjes.

broodje bal menu
Totaal: € 13,50 p/p    Minimale reservering: 65 personen

broodje bal 

Keuze uit 3 broodjes bal: 
• broodje bal tomatensaus

• broodje bal pindasaus
• broodje bal teriyaki saus

De ballen zijn 150 gram. Keuze uit verschillende luxe broodjes 
maar ook ‘gewoon’ puntjes en kadetjes.

De tomatensaus en de teriyakisaus worden ter plaatse gemaakt.
Per persoon 3 broodjes bal. 

Ingrediënten: Runder gehakt / olijfolie / ui / tomaat / tomatenpuree / suiker / 
maizena / verse kruiden / sojasaus / bruine basterdsuiker / knoflook / 

sesamolie / kruiden / paneermeel / satésaus / broodjes.

doorlopend menu


