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 1. VERGADERARRANGEMENTEN

4 UURS ARRANGEMENT

Onbeperkt koffie, thee, mineraalwater en fruitwater
Haagse Hopjes
Pepermuntjes
Pen en notitieblokje 
Flipover met stiften
Zaalhuur vergaderruimte

8 UURS ARRANGEMENT

Onbeperkt koffie, thee, mineraalwater en fruitwater
Haagse Hopjes
Pepermuntjes
Pen en notitieblokje
Flip-over met stiften
Lunchbuffet:

• Diverse rijk belegde broodjes
• Rundvleeskroket of groentekroket
• Handfruit van het seizoen
• Koffie en thee
• Melk, karnemelk en Jus d’orange

 
Middagpauze met koffie, thee en frisdranken 
Handfruit van het seizoen 
Zaalhuur vergaderruimte

 € 44,50 p.p.

 € 67,50 p.p.

- Incl. zaalhuur met WiFi en gratis parkeergelegenheid
- Vanaf 5 personen
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12 UURS ARRANGEMENT

Onbeperkt koffie, thee, mineraalwater en fruitwater 
Haagse Hopjes  
Pepermuntjes 
Pen en notitieblokje 
Flipover met stiften 
Lunchbuffet: 

• Diverse rijk belegde broodjes
• Rundvleeskroket of groentekroket 
• Handfruit van het seizoen 
• Koffie en thee 
• Melk, karnemelk en Jus d’orange 

 
Middagpauze met koffie, thee, frisdranken en een warme snack (saucijzenbroodje, kaasbroodje of 
kipkerriebroodje) 
Zaalhuur vergaderruimte
Uitgebreid dinerbuffet* in onze Brasserie 

* Het dinerbuffet wordt geheel samengesteld door onze chef-kok. Vanzelfsprekend kunt u wel uw voorkeur   
geven wat betreft de invulling

 € 95,00 p.p.

De arrangementen kunt u uitbreiden met diverse patisserie, zoals een Haagse Kakker
of een ‘Snackbreak’ met hartige snack
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 2. BANKET- & BREAKARRANGEMENTEN 

KOFFIE & THEE

Koffie & thee ontvangst          €   2,75 p.p.
Tijdens de inloop van uw evenement serveren wij koffie, thee en fruitwater
Incl. roomboterkoekjes en Haagse Hopjes
Koffie & thee pauze            €   2,00 p.p.
Tijdens uw evenement in de pauze serveren wij koffie, thee en fruitwater   
Incl. Haagse Hopjes

Koffie & thee - 4 uur           €   7,50 p.p.
Koffie & thee - 8 uur           € 12,50 p.p.
Koffie, thee en frisdranken - 4 uur         € 10,00 p.p.
Koffie, thee en frisdranken - 8 uur         € 15,00 p.p.

NON-ALCOHOLISCHE DRANKEN          €   2,55 p. glas

Frisdranken  
Sappen
Mineraalwater

KOFFIE BREAK - DEENS KOFFIEGEBAK         €   3,95 p.p.

Koffie en thee
Geserveerd met diverse soorten zoete broodjes

KOFFIE BREAK - MAISON KELDER         €   5,50 p.p.

Koffie en thee 
Geserveerd met een assortiment van dagvers gesorteerd gebak
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HEALTHY BREAK           €   7,50 p.p.

Diverse soorten vruchtensappen, fruitwater
Handfruit en verse fruitsalade
Yoghurt naturel en vruchtenyoghurt 

PATISSERIE

Assortiment cake           €   2,50  p.st
Red velvet-cake, carrot-cake, salty caramel-cake
Haagse Kakker           €   2,95  p.st
Petit four (met logo mogelijk)         €   1,95  p.st
Assortiment zoetigheden          €   2,50  p.st
Brownie, muffins, donuts, berliner bol, en chocolade croissants
Assortiment mini taartjes (met logo mogelijk)       €   1,95  p.st
Bosbessen taartje, appeltaartje, witte chocolademousse, 
bruine chocolademousse en boterkoek

GESORTEERD GEBAK - MAISON KELDER         €   3,50 p.st.

Een dagvers assortiment gebak bestaande uit o.a. chocoladebol, crème-gebak, tompouce,
vruchtenvlaaitje en slagroomgebak

SNACK BREAK            €   5,50 p.p.

Plat water, bruisend water, fruitwater en frisdranken
Saucijzenbroodje, kaasbroodje of ragoutbroodje
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ONTBIJTBUFFET - DELUXE

Diverse soorten brood: croissants, wit en bruin brood, harde broodjes, zachte bolletjes
en krentenbol
Diverse soorten kaas en luxe vleeswaren, zoals rosbief, pastrami en rauwe ham
Roerei, gekookt eitje
Gebakken ei (front cooking)
Chipolata worstjes, bacon
Pancake met stroop en honing
Koffiebroodje, kaneelbroodje, assortiment Deens koffiegebak
Yoghurt, kwark met cereals (cornflakes, cruesli, muesli)
Handfruit van het seizoen, verse fruitsalade
Jus d‘orange, grapefruitsap, ananassap, melk en karnemelk
Koffie en thee

 € 25,50 p.p.

 3. ONTBIJT

ONTBIJTBUFFET - DE BASIS

Diverse soorten brood: croissants, wit en bruin brood, harde broodjes en zachte bolletjes
Diverse soorten kaas en vleeswaren
Roerei, gekookt eitje, bacon
Yoghurt met cereals (cornflakes, cruesli, muesli)
Koffiebroodje en chocoladebroodje
Handfruit van het seizoen
Jus d’orange, grapefruitsap, melk en karnemelk
Koffie en thee

 € 18,50 p.p.



8

LUNCHBUFFET - DELUXE

Diverse soorten brood: witte en bruine, harde en zachte bolletjes  
Belegd met diverse soorten kaas en luxe vleeswaren, zoals rosbief, salades en rauwe ham
Soep van de chef (twee soorten: helder en gebonden)
Rundvleeskroket, groentekroket, saucijzenbroodje of kaasbroodje
Handfruit en vers fruitsalade
Jus d’orange, melk en karnemelk
Koffie en thee

 € 18,95 p.p.

 4. LUNCH

LUNCHBUFFET - DE BASIS

Diverse soorten brood: witte en bruine, harde en zachte bolletjes  
Belegd met diverse soorten kaas en vleeswaren
Soep van de chef
Rundvleeskroket of groentekroket
Handfruit 
Jus d Orange, melk en karnemelk
Koffie en thee

 € 15,50 p.p.

LUNCHBUFFET - HEALTHY

Bruin brood, bruine zachte bolletjes 
Belegd met diverse soorten kaas en vleeswaren
Crackers, roggebrood
Soep van de chef (heldere soep)
Gemengde salade van de chef
Handfruit en vers fruitsalade
Yoghurt 
Smoothies, Jus d’orange, melk en karnemelk
Koffie en thee

 € 18,50 p.p.

Alle belegde boodjes worden gesmeerd met een zuivelcréme tomaat, kruiden of naturel

 4.1 BUFFETTEN
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ZACHT BROODJE VARIÉ – BASIS         €   2,95 p. st.

Selectie van rijkelijk belegde witte en bruine zachte broodjes    
Belegd met o.a. diverse soorten kaas, ham, gebraden gehakt, kipfilet en fricandeau
Sla, tomaat en komkommer

ZACHT BROODJE VARIÉ – DELUXE         €   3,50 p. st.

Selectie van rijkelijk belegde witte en bruine zachte broodjes  
Belegd met o.a. diverse soorten kaas, ham, filet americain, kipfilet, fricandaeu,
eiersalade, tonijnsalade, rosbief en runderrookvlees 
Sla, tomaat, komkommer, kruidensla, lente-ui

HARD BROODJE VARIÉ – DELUXE         €   4,50 p. st.

Selectie van rijkelijk belegde harde broodjes   
Belegd met o.a. diverse soorten kaas, ham, filet americain, kipfilet, fricandeau,
eiersalade, tonijn salade, rosbief en runderrookvlees 
Sla, tomaat, komkommer, kruidensla en lente-ui

HARD & ZACHT BROODJE VARIÉ – COMBINATIE        €   3,95 p. st.

Selectie van harde en zachte rijkelijk belegde broodjes  
Belegd met o.a. diverse soorten kaas, ham, gebraden gehakt, kipfilet en fricandaeu en salades
Sla, tomaat, komkommer, kruidensla en lente-ui

HARD & ZACHT BROODJE VARIÉ – MINI - COMBINATIE       €   1,95 p. st.

Selectie van rijkelijk belegde witte en bruine zachte mini broodjes en stokbroodjes  
Belegd met o.a. diverse soorten kaas, ham, gebraden gehakt, kipfilet, salades, rosbief en fricandeau
Sla, tomaat en komkommer

Alle belegde boodjes worden gesmeerd met een zuivelcréme tomaat, kruiden of naturel

 4.2 BELEGDE BROODJES



10

SANDWICH GEZOND           €   3,95 p. st.

Traditonele sandwich belegd met zuivelcréme ham, kaas, sla, tomaat,
komkommer en gekookt ei (kan ook met kipfilet i.p.v. ham)

SANDWICH ZALM           €   5,95 p. st.

Traditionele sandwich belegd met komkommercréme, kruidensla, gerookte zalm,
kappertjes, gesnipperde ui en dille

SANDWICH BEENHAM           €   4,50 p. st.

Traditionele sandwich belegd met grove mosterdcréme, ijsberg sla, beenham
en komkommer (kan ook met kipfilet)

SANDWICH VEGAN           €   6,50 p. st.

Traditionele sandwich belegd met hummus, kruidensla, gegrilde groenten en 
zongedroogde tomaat

Sandwiches zijn ook vegetarisch te verkrijgen

LUNCHPAKKET - BASIS           €   5,50 p. st.

Broodje kaas, broodje kipfilet, pakje sap en candybar

LUNCHPAKKET - DELUXE          €   6,95 p. st.

Broodje kaas, broodje kipfilet, krentenbol, flesje water, appel of banaan en een candybar

Lunchpakketten zijn ook halal te verkrijgen

 4.3 SANDWICHES

 4.4 LUNCHPAKKETTEN
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 5. DINER - Keuzemenu voor-, tussen-, hoofdgerecht en dessert
- Vanaf 20 personen

SALADE VAN GEGRILDE GROENTEN         €   7,50 p.p.

Kropsla met gemarineerde groenten, oude Reypenaer kaas met een gepocheerd eitje (vegetarisch)

SALADE VAN FRISSE BLADSLA EN RUCOLA MET MOZZARELLA      €   7,50 p.p.

Salade van frisse bladsla en rucola met gedroogde trostomaatjes, buffelmozzarella, pestochips
en een kruidendressing met pijnboompitjes (vegetarisch)

STEAK TARTAAR           €  10,95 p.p.

Steak tartaar van kalf met little gem-sla, kruiden en een kwarteleitje

RUNDERCARPACCIO           €  10,95 p.p.

Carpaccio van gemarineerde ossenhaas, kappertjes, parmezaanse kaas en een balsamicodressing

TAGLIATA DE BOEUF A LA SANTA ROSA         €  14,95 p.p.

Salade van rucola met lauwwarme reepjes gegrilde ossenhaas met knoflook, gedroogde
tomaatjes, parmezaanse kaas, zoutschaafjes, peper uit de molen en truffelolie

SASHIMI            €  11,50 p.p.

Sashimi van tonijn en Schotse zalm met gemarineerde komkommersalade en een sesam-soyadressing

 5.1 DRIEGANGENDINER

VOORGERECHTEN
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SALADE NICOISE           €  13,95 p.p.

Verse kropsla met in sesam gegrilde tonijn, ansjovis, eitje en boontjes met geroosterd Turksbrood

GAMBA SALADE           €  14,95 p.p.

Gebakken gamba’s in een pittige peper-caramelsaus met ijsbergsalade, lente-ui en rode paprika

TUSSENGERECHTEN

TOSCAANSE POMODORISOEP          €   5,95 p.p.

Tomatensoep met crème fraîche, basilicum en een soepstengel (vegetarisch)

CAPPUCCINO VAN BISQUE D’HOMARD         €   8,95 p.p.

Tomatensoep met crème fraîche, basilicum en een soepstengel (vegetarisch)

SOEP VAN HET SEIZOEN           €   6,50 p.p.

Afhankelijk van het seizoen bereidt onze chef met zijn keukenbrigade een heerlijke soep die bij het seizoen past

HOOFDGERECHTEN

VEGETARISCHE GRIEKSE WRAP          €  13,50 p.p.

Warme gevulde wrap met gegrilde aubergine, courgette, vleestomaat, fetakaas, olijven en tzatzikisaus

VEGETARISCHE PASTASCHOTEL          €  23,50 p.p.

Italiaanse lintpasta met gegrilde nectarine, geschaafde geitenkaas en amandelen
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STEAK TONIJN            €  26,50 p.p.

Rosé gegrilde ‘Steak Tonijn’ met roze pepersaus

DORADE MÉDITERRANÉE          €  22,50 p.p.

Gebakken dorade Méditerranée met een antiboise van tomaat en citroen

EENDENBORSTFILET           €  29,50 p.p.

Eendenborstfilet op eigen huid gebakken met een saus van sherry en zoete gember

RUNDERENTRECOTE           €  24,50 p.p.

Runderentrecote van de grill met een saus van sjalotjes, port en bruine suiker

GEGRILDE TOURNEDOS           €  22,50 p.p.

Gegrilde biefstuk met portjus

GEBAKKEN ZALMFILET           €  19,50 p.p.

Op de huid gebakken zalmfilet met paprikacoulis

IBERICO PATA NEGRA           €  27,50 p.p.

Spaanse Iberico Pata Negra kotelet van de grill met een lichte pepersaus

Geserveerd met groentegarnituur van het seizoen en de keuze uit aardappelgratin of huisgemaakte friet
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DESSERTS

CRÈME BRÛLÉE            €   7,50 p.p.

Vanille crème brûlée met kaneelijs

TIRAMISU            €   6,50 p.p.

Italiaans gebak van mascarpone, koffie en lange vingers

KAASPLANKJE            €  11,95 p.p.

Kaasplankje van Franse en Hollandse kazen met notenvijgenbrood en truffelhoning

CHOCOLADE DESSERT           €   7,95 p.p.

Brownie van pure chocolade met witte chocolademousse

CITROENTAARTJE           €   6,50 p.p.

Zanddeeggebakje gevuld met crème van citroen afgegarneerd met merengue

AARDBEIEN ROMANOFF          €   7,50 p.p. 

Dessert van verse aardbeien met wodka en slagroom
(Buiten het seizoen €9,50)
(Dit gerecht is ook non-alcoholisch te verkrijgen)

GRAND DESSERT           €  10,95 p.p.

De chef maakt voor u een selectie van o.a. bovenstaande desserts
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ITALIAANS

- KOUD -
Selectie van Italiaanse broodsoorten met aioli, olijventapenade en olijfolie

met balsamico en zeezout
Focaccia, ciabatta en zongedroogd tomatenbrood

Insalata Italiana
Salade van komkommer, tomaat, olijven, rode ui, tijm, rozemarijn en olijfolie

- WARM -
Pasta penne

Spaghetti aglio e olio
Spaghetti met rode peper, peterselie en olijfolie

Pollo milanese
Malse kipfilet in tomatensaus

Bolognese saus
Tomatensaus met rundergehakt
Pomodoro saus met groenten

Tomatensaus met groenten (vegetarisch)

 € 18,50 p.p.

- Tot 20 personen
- Geniet van meerdere gerechten aan tafel 5.2 SHARED DINING
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HOLLANDS

Stokbrood met boter en kruidenboter
Gemengde salade

IJsbergsla, tomaat, komkommer en rode ui
Huisgemaakte friet

Keuze uit:
Hollandse biefstuk

Gepaneerde schnitzel

Met champignonroomsaus of pepersaus

 € 19,95 p.p.

 € 15,50 p.p.

SATÉ

- KOUD -
Gado gado

Salade van spitskool, taugé, sperziebonen, ei, tahoe tempeh, emping en pindasaus
Kroepoek

Seroendeng
Gefrituurde uitjes

Kentang
Atjar ketimoen

Sambal

- WARM -
Sate Ayam

Kipsaté 4 stuks
Nasi goreng

Gebakken rijst met groenten, specerijen en kip
Sambal Goreng Telor

Gefrituurd ei in pikante tomatensaus

 € 19,50 p.p.
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ITALIAANS DELUXE

- KOUD -
Selectie van Italiaanse broodsoorten met aioli, olijventapenade

en olijfolie met balsamico en zeezout
focaccia, ciabatta en zongedroogd tomatenbrood

Anti pasti plateau
Selectie van Italiaanse producten: o.a. worstsoorten, gemarineerde uien, artisjokke,

gemarineerde champignons, olijven en gegrilde paprika
Vitello tonato

Gemarineerd kalfsvlees met tonijnmayonaise, zongedroogde tomaten, kappertjes en rucola
Caprese salade

Salade van buffelmozerella, pommodori tomaat, basilicum en basilicum-pesto
Anti pasti salade (vegetarisch)

Salade van gegrilde groenten: o.a. courgette, rode ui, aubergine, champignons en paprika

- WARM -
Spaghetti aglio e olio

Spaghetti met rode peper, peterselie en olijfolie
Cannelloni di funghi

Pastarol gevuld met ricottakaas en spinazie met bospaddenstoelensaus
Pollo Milanese

Malse kipfilet in tomatensaus
Pesce de puttanaesca

Victoriabaars met een pikante tomatensaus met o.a. olijven, kappertjes,
anjovis en Italiaanse kruiden

Parmigiano
Parmezaanse kaas

 € 31,95 p.p.

- Vanaf 20 personen 5.3 DINERBUFFETTEN
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ITALIAANS BASIS

- KOUD -
Pastasalade Frutti di Mare

Zeevruchten
Caprese salade

Serranoham met meloen
Italiaans kaasplankje

Gemalen parmezaanse kaas
Stokbrood en ciabatta met room- en kruidenboter

- WARM -
Pasta Fusilli Tricolore

Carbonara saus
Bolognese saus

Vegetarische saus

 € 25,95 p.p.

SPAANS

- KOUD -
Selectie van brood met aioli, olijfolie en Spaanse olijven

Chapata brood (rustiek spaans stokbrood), aioli saus van knoflook
en gemarineerde spaanse olijven

Ensalada pipirrana
Salade van tomaat, komkommer, rode ui, peterselie, groene paprika, olijfolie en knoflook

Variedades desalchichas
Een selectie van o.a. Jamon Serrano, chorizo, Jamon Iberico

Begeleid met gemarineerde champignons en olijven

- WARM -
Spaanse tortilla

Spaans eigerecht met aardappel, olijfolie, ui en knoflook
Paella

Rijstgerecht bestaande ui o.a. fruit de mer, mosselen, safraan, chorizo en kip
Pollo di Santa Cristina

Kippenpoten gemarineerd ala Cristina een streek uit Girona
Spaanse toumbet

Klassieke Spaanse groentenschotel uit de oven bestaande uit o.a. tomaat, paprika,
courgette, aubergine, aardappel, doperwten en prei gegratineerd met kaas

 € 25,95 p.p.
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GRIEKS

- KOUD -
Brood met Tzaziki en olijven

Griekse pita, Turks brood, Griekse olijven en saus van Griekse yogurt, komkommer en knoflook
Choriatiki salata

Salade van Griekse olijven, feta, komkommer, tomaat en rode ui
Salata lachano
Witte koolsalade

Melitzanes papoutsakia
Gevulde aubergine

- WARM -
Gyros met een pita en tzatziki

Kipgyros met een pitabroodje en tzatziki (saus van Griekse yoghurt met komkommer,
knoflook en olijfolie)

Keftedes
Gehaktballetjes in tomatensaus met verse oregano en peterselie

Tomatenrijst
Tomatenrijst met een garnituur van feta en aubergine

Mousaka
Grieks ovengerecht van o.a. aardappel, aubergine, gehakt en courgette

 Gegratineerd met kaas
Dessert

Griekse yoghurt met honing en walnoten

 € 25,95 p.p.
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MEXICAANS

- KOUD -
 Tortillachips

Krokant gebakken maïschips geserveerd met Cheddarkaas, guacamole, zure room en salsa
Mexicaanse enchilada

Salade van rode ui, paprika, maïs, tomaat, kip, sla en créme fraîche en feta
Pikante Mexicaanse bonenschotel

Koude schotel bestaande uit o.a. kidneybonen, tomaten, erwten, maïs en koriander
Burritos

Wrap gevuld met sla, tomaat, kip, maïs, avocado, salsa en créme fraîche 

- WARM -
Chilli con carne

Traditionele stoofschotel met bonen
Tortilla’s

Maisschelpen gevuld met gesmoord rundvlees en pittige groenten
Pollo con mole poblano

Kippendij in een pittige chocoladesaus met uitjes en nootjes 
Mexicaanse rijstschotel

Rijstschotel bestaande uit o.a. rijst, ui, knoflook, mais, paprika, oregano,
tomaat, avocado en lente-ui  

 € 27,50 p.p.

SATÉ

- KOUD -
 Gado gado 

Salade van spitskool, taugé, sperziebonen, ei, tahoe tempeh, emping en pindasaus
Kroepoek

Seroendeng
Gefrituurde uitjes

Kentang
Atjar ketimoen

Sambal

- WARM -
Saté ayam

Kipsaté stokjes 4 stuks
Nasi goreng

Gebakken rijst met groenten, specerijen en kip
Sambalgoreng telor

Gefrituurd ei in pikante tomatensaus

 € 19,50 p.p.
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INDISCH DELUXE

- KOUD -
Gado gado 

Salade van spitskool, taugé, sperziebonen, ei, tahoe tempeh, emping en pindasaus
Kroepoek

Seroendeng
Gefrituurde uitjes

Kentang
Atjar ketimoen

Sambal

- WARM -
Nasi goreng

Gebakken rijst met groenten, specerijen en kip
Bami goreng

Noodles met gewokte groenten en specerijen
Nasi putih

Gekookte witte rijst (vegetarisch)
Sate ayam

Kipsaté met satesaus, 2 stokjes p.p.
Ayam cashew

Krokante kipstukjes met cashewnoten
Daging rendang

Pikant runvlees met kokos
Sambal goreng udang

Gamba’s in pikante kokoscurry
Sambalgoreng telor

Gefrituurd ei in pikante tomatensaus
Orik arik

In sesamolie geroerbakte groenten met omelet

Dessert
Diverse soorten spekkoek

 € 34,50 p.p.
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INDISCH BASIS

- KOUD -
Gado Gado 
Kroepoek 

Seroendeng 
Kentang 

Atjar 
Sambal 

- WARM -
Nasi goreng

Gebakken rijst met groenten, specerijen en kip
Bami goreng

Noodles met gewokte groenten en specerijen
Nasi putih

Gekookte witte rijst (vegetarisch)
Sate ayam

Kipsaté met satesaus, 2 stokjes p.p.
Ayam cashew

Krokante kipstukjes met cashewnoten
Daging rendang

Pikant runvlees met kokos
Sambal goreng telor

Gefrituurd ei in pikante tomatensaus
Tumis boontjes

Groenten

Dessert
Spekkoek

 € 25,95 p.p.
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HOLLANDS

- KOUD -
Appel compote

Picalilly
Saus van ingelegde groenten: o.a. augurk, zilveruitjes en bloemkool

Gerookte spekblokjes
Uitgebakken spekjes
Amsterdamse zuur

Mosterd 

- WARM -
Stamppot boerenkool

Stamppot zuurkool
Stamppot van zuurkool gegaard in ganzenvet

Hutspot
Stamppot van peen en ui

Hachee
Runderstoofschotel bereid met ui en monnikenbier

Rookworst
Gerookte worst

Gehaktbal in eigen jus
Gehaktbal van rundvlees

Dessert
Koffie met stroopwafel

 € 25,95 p.p.
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DESSERTBUFFET

(Een variatie van onderstaande gerechten)

Crème brûlée
Vanille crème brûlée 

Tiramisu
Italiaans gebak van mascarpone, koffie en lange vingers

Kaasplankje
Kaasplankje van Franse en Hollandse kazen met notenvijgenbrood

en truffelhoning

Chocolade dessert
Brownie van pure chocolade met witte chocolademousse

Citroentaartje
Zanddeeg gebakje gevuld met crème van citroen afgegarneerd

met merengue

Aardbeien Romanoff
Dessert van verse aardbeien met wodka en slagroom

 (Dit gerecht is ook non-alcoholisch te verkrijgen)

 €  9,95 p.p.
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- Vanaf 20 personen
- Op buffet of foodtruck geserveerd

AMERIKAANS

Mini hamburger
Klein hamburgerbroodje belegd met sla, tomaat, augurk, gebakken uien,

mini hamburger en burgersaus
Mini hotdog

Klein hotdogbroodje belegd met een hotdog, zuurkool en mosterd of ketchup

 €  9,95 p.p.

BBQ

Drumsticks 
Kip met smooky bbq saus

Pulled chicken
Langzaam gegaarde kip met brood en ingelegde komkommer

Zalm ‘en papillotte’
Pakketje gevuld met zalm, lente-ui en citroen

 € 16,95 p.p.

OOSTERS

Ayam saté
Twee stokjes kipsaté met pindasaus, brood, kroepoek en gefrituurde uitjes

Poke bowl
Zalm, komkommer, avocado, sojabonen, tuinkers en citroen

 € 14,95 p.p.

MEXICAANS

Nacho’s 
Maïschips met pikant gehakt, Cheddarkaas, guacamole en lente-ui

Burrito’s
Maïspannenkoek gevuld met sla, kip cajun, maïs, tomaat, avocado,

tomatensalsa en créme fraîch
Zoete maiskolf

Halve zoete maïskolf met honing van de grill

 € 17,95 p.p.

 5.4 STREETFOOD
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HOLLANDS

Broodje warme beenham 
Met mosterd saus

Broodje Haagse speklap
Krokant gebakken speklap met katjangsaus

 €  7,95 p.p. 

HARINGKAR

Mini broodje Hollandse Nieuwe
Mini broodje gerookte zalm

Mini broodje Hollandse garnalen 
Mini broodje makreel

 € 15,95 p.p. 

 6. APERITIEF & BORREL

HOLLANDS RECEPTIE ASSORTIMENT          €   2,85 p. glas

Port, sherry, vermouth    Bier van de tap 
Jus d’orange      Rode, rosé en witte wijn 
Frisdranken      Jonge en oude jenever

ASSORTIMENT NON-ALCOHOLISCHE DRANKEN        €   2,55 p. glas

Frisdranken
Sappen
Mineraalwater
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ASSORTIMENT BITES KOUD

Wrap met carpaccio met pesto en Parmezaanse kaas      € 1,50 p.st
Wrap met rundercarpaccio, pesto en Parmezaanse kaas
  
Wrap met gerookte zalm, kruidencrème en verse dille      € 1,50 p.st
Wrap meergranen met gerookte zalm, kruidencrème en verse dille

Wrap vega met gegrilde groenten en hummus       € 1,50 p.st
Wrap meergranen met verse gegrilde groenten met een crème van hummus

Crostini Parmaham met tomatenpesto en verse basilicum     € 2,50 p.st
Met olie en knoflook ingesmeerde toast belegd met Parmaham, tomatenpesto 
en verse basilicum

Bruschetta met olijfolie en basilicum (vegetarisch)      € 1,95 p.st
Met olie en knoflook ingesmeerde toast belegd met een mengsel van ui, 
tomaat, olie en verse basilicum

Caprese spies (vegetarisch)          € 2,50 p.st
Mozzarella, zongedroogde tomaat en basilicum op een spies

Glaasje steaktartaar met truffelmayonaise (vegetarisch)      € 3,50 p.st
Tartaar van kalfsvlees met kappertjes en sjalotjes, gegarneerd met 
truffelmayonaise en cress 

Glaasje tonijntartaar met wasabi-creme en verse bieslook     € 3,50 p.st
Tartaar van tonijn met sjalotjes en kappertjes, gegarneerd met wasabi-crème
en verse bieslook

Krokante sushi           € 2,95 p.st
Drie soorten gefrituurde sushi

 6.1 BITES
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ASSORTIMENT BITES WARM

Garnalenkroketje met cocktailsaus         €  2,50 p.st
Garnalenkroketje van Bakkerij Holtkamp

Kaaskroketje met grove mosterd          €  2,50 p.st
Kaaskroket van Bakkerij Holtkamp

Mini pizza (vegetarisch)          €  3,50 p.st
Mini pizza met zongedroogde tomaat, paprika en rode ui

Garnalenspies teriyaki          €  3,50 p.st
Spiesje van garnaal op een bedje van wakame     

Groenten bitterbal (vegetarisch)         €  1,50 p.st
Bitterbal van Oma Bobs

Spicy springroll (vegetarisch)         €  1,95 p.st
Geserveerd met chilisaus

Mini puntzak friet           €  1,50 p.st
Kleine friet met mayonaise

Mini hamburger           €  6,50 p.st
Klein hamburgerbroodje belegd met sla, tomaat, augurk, gebakken uien,
mini hamburger en burgersaus

Mini gehaktballetjes 25 st.           € 22.50
Rundvlees
          
Mini saucijzenbroodjes 25 st         € 29,50
Rundvlees
          
Yakatori spiesjes 25 st          € 29,50
Kip

Assortiment bites 30 st          € 29,50
Mini gehaktballetjes 10 st       
Mini yakatori 10 st
Mini saucijzenbroodjes 10 st
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KNABBELS & BITTERGARNITUUR

Nootjes            €   4.50
Vaasje met notenmix        

Knabbel plateau           € 10.50
Basilicum- tomaatstengel, spinazie-kaasstengel, nootjes en luxe chips    

Kaas-worst plateau           € 11.95
Jonge-, oude- en nagelkaas, kipgrillworst en Spianata Romana  

Sushi 25 st.            € 39.50
Selectie van diverse sushi met sojasaus en wasabi    

Bitterballen 30 st.           € 24.95
Oer-Hollandse rundvleesbitterballen     

Gemengd bittergarnituur 30 st.         € 24.95  
Rundvleesbitterballen, mini kaassoufflés, kipnuggets en vlammetjes   

Oosters bittergarnituur 30 st.         € 34.50
Torpedo garnaal, gyoza met kip, duck springroll, mini loempia, 
gyoza met groenten

Vegetarisch bittergarnituur 30 st.         € 29.50
Groenten bitterbal, mini kaassoufflé, spicy springroll en samosa

 6.2 KNABBELS & BITTERGARNITUUR


