PRIJSLIJST BROODJES:
(te bestellen vanaf 20 stuks per soort)

*Hele belegde broodjes zacht
Wit en bruin, met kaas, rookvlees, ruwe ham,
gekookte ham, rosbief, etc.

per stuk

€ 1,95

*Hele belegde broodjes hard
Wit en bruin met kaas, rookvlees, ruwe ham,
gekookte ham, rosbief, etc.

per stuk

€ 2,20

*Belegde open, halve broodjes
Wit en bruin, hard en zacht met brie, paté,
Rosbief ed. gegarneerd met rauwkost of fruit

per stuk

€ 1,20

*Belegde open, luxe halve broodjes
Wit en bruin, hard en zacht met gerookte zalm,
paling, crabsalade, garnalen e.d. gegarneerd
per stuk

€ 1,75

*Luxe belegde dichte, hele broodjes
Wit en bruin, hard en zacht met gerookte zalm,
paling, crabsalade, garnalen e.d.
per stuk

€ 2,50

*Halve luxe belegde open minibroodjes
Wit en bruin met luxe beleg paté, brie, filet
américain, gerookte zalm,gerookte paling,
crabsalade e.d. gegarneerd

per stuk

€ 1,55

*Hele belegde minibroodjes zacht
Wit en bruin met kaas, ham, brie etc.

per stuk

€ 1,95

*Sandwiches
Dubbele punt witbrood zonder korst met fris
beleg bv; gerookte zalm met komkommer,
kaas met sla, brie met radijsplakjes,
gerookte kip

per punt

€ 1,90

Diversen
Halfvolle melk
Karnemelk
Jus d’oranges
Verse jus d’oranges
Handfruit

per liter
per liter
per fles
per liter
per stuk

€
€
€
€
€

2,20
2,45
3,85
7,15
0,75
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BRABANTSE KOFFIETAFEL

( Te bestellen voor minimaal 20 personen)

Dranken
Tijdens de koffietafel serveren we koffie,thee,melk,karnemelk en jus d'orange.
Spijzen
de typisch Brabantse koffietafel zal bestaan uit :
- Diverse harde en zachte luxe broodjes
- Wit en bruin brood gesneden
- Diverse soorten roggebrood
- Peperkoek
- Enkele gesneden vleessoorten o.a. zult, boerenham, achterham.
- Diverse gesneden kaassoorten.
- 2 soorten jam
- Als warm gerecht serveren we sausijsjes of plakjes rundvlees in jus.
- Tevens zal er een uitgebreide fruitmand geserveerd worden op het buffet.
Wij kunnen U dit aanbieden voor € 20,50

HIGH TEA :
( Te bestellen vanaf 20 personen)
- Sandwiches met gerookte zalm
- Sandwiches met kaas, sla en komkommer
- Sandwiches met gerookte kip
- Muffins en scones
- Minibroodjes met hamsalade
- Diverse patisserie lekkernijen
- Jam en geslagen room
- Verse fruitsalade

€ 19,50 p.p.

BRUNCH BUFFET (te bestellen vanaf 20 personen)

BROODSOORTEN
-

Assortiment minibroodjes hard en zacht
Rozijnenbrood
Croissants
Mueslibollen
Toast

WARME GERECHTEN
-

Gebakken champignons
Roerei met zalmsnippers
Kalfsworstjes met jus

KOUDE GERECHTEN
-

Gesneden achterham
Gesneden kaas, 2 soorten
Jam, 2 soorten
Rauwkostsalade
Selderie salade met appel en walnoot
Grove mosterd
Rooomboter

€ 20,50 p.p.

SOEPEN (deze kunnen apart worden besteld in aanvulling op het brunch buffet)
-

Tuinkruidenbouillon
Heldere kippenbouillon
Lichtgebonden tomatensoep
Groentebouillon

€ 3,85 per persoon

LUNCH PAKKETTEN :
Te bestellen vanaf minimaal 10 stuks per soort

I:

- Tarwebol belegd met kaas
- Wit puntje met achterham
- Appel
- Snicker
- Bakje rauwkostsalade

II :

- Krentebol
- Tarwebol beleg met brie
- Sinaasappel
- Mars
- Bakje huzarensalade

III :

- Mueslibol
- Witte bol met casselerrib
- Banaan
- Nuts
- Visslaatje

IV:

- Tarwebol met jonge kaas
- Wit puntje berliner worst
- Mandarijn
- Pakje pinda's
- Bakje fruitsalade

Deze lunchpakketten kunnen we aanbieden voor € 6,95 p.p.
Deze kunnen extra uitgebreid worden met: - belegd broodje ( 1,95)
- pakje melk of chocolade melk ( 1,40)
- pakje jus d'oranges. (1,40)
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