Lunchbuffet
Lunch Compleet
Onderstaande lunches zijn tevens verkrijgbaar verpakt
als lunchpakket, vraag naar de mogelijkheden.
Lunch Basic
€ 10,00 p.p.
3 zachte broodjes (wit en bruin) divers belegd met o.a.
ham, jong belegen kaas, Leidse kaas, brie, eiersalade,
fricandeau, filet americain, gebraden gehakt. Handfruit,
melk en karnemelk.

Lunch Pistolet
€ 11,50 p.p.
3 pistolets (wit en bruin) divers belegd met o.a. ham,
jong belegen kaas, Leidse kaas, brie, eiersalade,
fricandeau, filet americain, rosbief, gebraden gehakt.
Handfruit, melk, karnemelk en jus d’orange.

Lunch Extra

€ 13,50 p.p.

Een mix van luxe zachte meergranen/mais broodjes,
pistolets en speltbroodjes, uitgaande van 2,5 broodje
per persoon. Belegd met o.a. rosbief, carpaccio,
beenham, fricandeau, vitello tonato, filet americain,
oude kaas, brie, geitenkaas en eiersalade en zullen luxe
worden opgemaakt.

Het lunchbuffet verzorgen wij vanaf 15 personen.
Bij groepen < dan 15 personen rekenen wij een meerprijs
van € 2,00 p.p.

Lunchbuffet
€ 18,50 p.p.
Verschillende broodsoorten o.a. witte en bruine bollen,
pistolets, ciabatta´s, waldkornbollen, crackers en
rozijnenbrood.
Divers beleg zoals gegrilde ham, gebraden rosbief en
fricandeau, salami, paté, jong belegen kaas, Leidse kaas,
jam en hagelslag.
Diverse opgemaakte schalen met salades, diverse
vissoorten zoals gerookte paling, zalm, garnalen, nieuwe
haring en gerookte pepermakreel.
Verschillende warme gerechten zoals een pasteibakje
met ragout en omelet.
Wij serveren tevens melk en karnemelk, een mand met
verschillende soorten vers fruit, fruitsalade en diverse
soorten fruityoghurt.

Als aanvulling een Amsterdamse kroket geserveerd met
mosterd en verse fruitsalade. Melk, optimel en jus
d’orange.

Andere lunch suggesties op aanvraag.
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Broodjes
Broodjes zacht keuze uit: wit, meergranen of mais.
Meerprijs pistolet wit/bruin € 0,50
Glutenvrij broodje € 0,50
Italiaanse bol/speltbroodje € 0,75
Broodje jong belegen kaas V

€ 2,50

Broodje Leidse kaas V

€ 2,50

Broodje tonijnsalade

€ 2,75

Broodje oude kaas V

€ 2,75

Broodje haring

€ 2,75

Broodje brie V

€ 2,75

Broodje gerookte zalm met roomkaas

€ 4,50

Broodje tomaat/mozzarella V

€ 3,00

Broodje paling

€ 5,50

Broodje geitenkaas V

€ 3,25

Broodje Hollandse garnalen

€ 5,50

Broodje ei V

€ 2,50

Broodje eiersalade V

€ 2,75

Zachte broodjes mix gesorteerd

€ 2,50

Broodje humus V

€ 2,75

Pistolets mix gesorteerd

€ 3,00

Broodje zoetwaren (jam/hagelslag) V

€ 1,50

Broodje boerenachterham

€ 2,50

Broodje runder rookvlees

€ 2,50

Broodje fricandeau

€ 2,50

Broodje gebraden gehakt

€ 2,50

Broodje salami

€ 2,50

Broodje kiprollade

€ 2,50

Broodje kipkerriesalade

€ 2,75

Broodje filet americain

€ 2,75

Broodje rosbief

Al onze broodjes worden luxe af gegarneerd.
€ 1,75
€ 1,75
€ 2,00
€ 2,50
€ 1,50
€ 4,50
€ 2,75
€ 2,00
€ 2,50
€ 1,00

€ 3,00

Amsterdamse kroket
Groente kroket V
Saucijzen- of kaasbroodje V
Broodje Amsterdamse/groente kroket
Krentenbol
Portie kibbeling
Huzarenslaatje
Groene salade
Verse fruitsalade
Handfruit
(appel/banaan/mandarijn/sinaasappel)

Broodje gezond (V mogelijk)

€ 3,00

Lunchservies

€ 1,50

Broodje Seranoham

€ 3,00

(bord, bestek, glas p.p. inclusief afwas)

Broodje carpaccio

€ 3,75

Broodje vitello tonato

€ 3,75

Tevens diverse dranken leverbaar zoals melk,
karnemelk, optimel, jus d’orange, vruchtensap en
frisdranken, prijs op aanvraag.
(V = vegetarisch)
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