
Groentesoep
Botertjes - zoetwaren -

Huisgemaakte salade-kroket
Diverse soorten brood, 

Melk - karnemelk - koffie - thee

          vleeswaren - kaassoorten 

          zacht en krokant 

 
€13,50 p.p. / uitgaande vanaf 15

volwassenen 
 

 

Mosterdsoep
Diverse soorten brood
Sandwiches vega en vis
Meerdere salades - 

kroket - quiche - pasteitje 
koffie - thee - melk - 

          zoete hapjes - hartige hapjes 

          jus d'orange
 

€19,50 p.p. / uitgaande vanaf 15
volwassenen 

 

GROEP ETEN
Eten met een groep v.a. 15 personen

Broodtafel

Lunch Grenzeloos



Soep
4 salades
Stoer brood met smeersel
Saté met kip - gehaktballetjes - 

Hapjes schaal
          spareribs 

    
€16,50 p.p. / uitgaande vanaf 15 

volwassenen
 

 

Groentesoep en tomatensoep
3 stamppotten van het seizoen
Bijpassend garnituur 
Stoofvlees - worst - speklapje
IJs toetje uitgeserveerd 

    
€19,50 p.p. / uitgaande vanaf 15

volwassenen  
 

 

Eten met een groep v.a. 15 personen

Hapjesbuffet

Stamppotbuffet



Keuze uit 5 Voorgerechten 
Keuze uit 5 Hoofdgerechten 
Keuze uit 5 Nagerechten

 
Dit menu stelt onze kok voor u samen.

Seizoensgebonden. Bij bevestiging sturen we
uitwerking naar u toe. 

    
€ 25,00 p.p. / uitgaande vanaf 15

volwassenen
 

 

Eten met een groep v.a. 15 personen

Op draaiplateau - per 4 personen -  

Op draaiplateau - per 4 personen - 

Op draaiplateau - per 4 personen - 

Keuze uit 5 Nagerechten

           variatie van verrassende  
           verschillende Voorgerechten 

           variatie van verrassende 
           verschillende Hoofdgerechten 

           variatie van verrassende 
           verschillende Nagerechten 

 
Dit menu stelt onze kok voor u samen. Seizoensgebonden

. Bij bevestiging sturen we uitwerking naar u toe. 

€ 25,00 p.p. / uitgaande vanaf 15 
volwassenen

 

3-Gangen  keuze diner 

3-Gangen verdraaid lekker diner



Eten met een groep v.a. 15 personen

2 soorten soep 
Robuust brood - huisgemaakte
kruidenboter- aioli - olijven - 5
soorten salades - dipsausjes 
Gehakt in saté - kip in ketjap -
stoofvlees rund - vis in saffraansaus
of varkensvlees 

7 koeienkwark met bolletje boerenijs
topping en slagroom

          in champignonsaus

 
€27,50 p.p. / uitgaande vanaf 115

volwassenen 
in overleg is alles uit te breiden of aan te passen 

 

2 soorten soep 
Robuust brood - huisgemaakte
kruidenboter - aioli - olijven - 5
soorten salades - dipsausjes -
hamburger - spies - karbonade -
speklapje - pittig worstje - gamba's -
uien - champignons -  courgette -
bosui 

 
€27,50 p.p. / uitgaande vanaf 115

volwassenen 
in overleg is alles uit te breiden of aan te passen 

 

4-Gangen koud, warm buffet

3-Gangen barbecue  co-fire


