Feesten en Partijen
Hapjes arrangement

€ 24,95

2x koffie/thee met lekkernijenplank
3x hapje (2x koud 1x warm)
Nootjes op tafel
Vrij drinken

Hapjes arrangement “luxe”

€ 27,50

2x koffie/thee met lekkernijenplank
4x hapje (2x koud 2x warm)
Nootjes op tafel
Vrij drinken

Borrelarrangement

Warm/koud buffet “luxe”
€ 34,95

2x koffie/thee met lekkernijenplank
Borrelplank op elke tafel
Nootjes en diverse kaasstengels op tafel
Mandje stokbrood met kruidenboter, pesto
2x warm hapje
Vrij drinken

Proeverij “de Wingerd”

€ 40,00

Het arrangement wordt gestart met koffie/thee of
een glas bubbels. Als iedereen binnen is wordt de
eerste ronde geserveerd, bestaande uit een soepje.
Stokbrood met kruidenboter, tapenade en olijfjes
wordt op tafel gezet. Daarna worden er gedurende
de avond 4 verschillende gerechten (warm/koud)
geserveerd. Nootjes staan op tafel en als afsluiting
is er een mogelijkheid voor ijs of koffie.
- Vrij drinken

Hapjesbuffet

€ 27,50

2x koffie/thee met lekkernijenplank
Verse rundvleessalade
Stokbrood met kruidenboter, pesto
Gemengde sla
Warme gehaktballetjes
Wingerd mix (procureur met groenten)
Kip saté
Vrij drinken
Extra mogelijkheden:
Patat
Zalmsalade p.p.
Spareribs p.p.

€ 2,25
€ 2,50
€ 4,95

Warm/koud buffet

€ 31,50

Barbequebuffet A

€ 27,50

Verse rundvleessalade
Gemengde Sla
Stokbrood met kruidenboter
Speklap, sjasliek, karbonade, braadworst en
Hamlapje
Patat
Satésaus en diverse barbecuesausjes
Vrij drinken

Barbequebuffet B

2x koffie / thee met lekkernijenplank
Verse rundvleessalade
Stokbrood met kruidenboter
Verse vruchten
Warme gehaktballetjes
Wingerd mix (procureur met groenten)
Kip saté
Beenham
Krieltjes met spekjes en gemengde groente
Patat
Gemengde sla
Vrij drinken
Spareribs p.p.
€ 4,95

€36,50

2x koffie/thee met:
Cake, boterkoek, soesjes of kruidkoek
Verse rundvleessalade
Stokbrood met kruidenboter
Verse vruchten
Beenham
Varkenshaas in pepersaus
Kip saté
Schnitzel
Gemengde sla
Krieltjes met spekjes en gemengde groente
PatatVrij drinken
Zalmsalade p.p.
€ 2,50
Spareribs p.p.
€ 4,95
Soep p.p.
€ 3,50

€ 32,50

Verse rundvleessalade
Stokbrood met kruidenboter
Speklap, sjasliek, karbonade, braadworst en
hamlapje
Krieltjes met spekjes en gemengde groente
Patat
Satésaus en diverse barbecuesausjes
Verse vruchten
Gemengde sla
Vrij drinken

Barbequebuffet C

€ 37,50

Verse rundvleessalade
Stokbrood met kruidenboter, aioli en pesto
Biefstuk, sjasliek, kipspies, karbonade,
braadworst, speklap
Krieltjes met spekjes en gemengde groente
Patat
Satésaus en diverse barbecuesausjes
Verse vruchten
Gemengde sla
Vrij drinken
Alle buffetten hebben een tijdsduur van 4 uur – Na 4 uur noteren wij de consumpties en de tijd
Alle prijzen zijn per persoon.

Feesten en Partijen
Lunchbuffet

€24,95

Soep naar keuze
Rauwkostsalade
Kroket
Diverse soorten brood: hard, zacht, bruin en wit
Verschillende soorten vleesbeleg en kaas
Zoet beleg
Rauwkostsalade
Gekookte eieren of scrambled eggs
Diverse sausjes
Koffie, thee, melk en sinaasappelsap

Brunchbuffet

€32,50

Soep naar keuze
Verse rundvleessalade
Rauwkostsalade
Kroket
Diverse soorten brood: hard, zacht, bruin en wit
Verschillende soorten vleesbeleg en kaas
Zoet beleg
Gekookte eieren of scrambled eggs
Quiche
Krentenbrood, beschuit en crackers
Warme mix groenten en spekjes
Koffie, thee, melk en sinaasappelsap
Vrij drinken

Stamppotbuffet

€29.95

2 soorten stamppotten
Keuze uit: boerenkool, andijvie, zuurkool,
hutspot, bieten, snijbonen en spruitjes
Rookworst
Speklap
Gehaktbal
Jus
Sausjes voor de diverse stamppotten

Stamppotbuffet uitgebreid

€34.95

3 soorten stamppotten
Keuze uit: boerenkool, andijvie, zuurkool,
hutspot, bieten, snijbonen en spruitjes
Verse worst
Rookworst
Speklap
Gehaktbal
Stoofpot van rundvlees
Sausjes voor de diverse stamppotten

Pannenkoeken buffet

Italiaans buffet

€ 39,50

Tagliatelle
Lasagne
Salade Pollo Tonnato
Italiaanse pastasaus
Koude pastasalade
Rucola salade
Spaghetti Aglio-olio
Parmaham met meloen
Ciabatta, olijfbrood met kruidenboter en aioli
Caprese salade (tomaat, basilicum, mozzarella)
Vrij drinken
Soep p.p.
€ 3,50

Kinderen t/m 12 jaar:
Buffetten
Incl. snoepzakje en chips
Opties:
IJsbuffet (bavarois, ijs, pudding, div.)
IJscoupe Italiaans softijs
Bakje Italiaans softijs
Koffie met glaasje likeur en slagroom
Koffie met krentenwegge
Koffie met bonbon
Vers gebak assorti
Vers appelgebak
Visplateau
Visplateau uitgebreid
Haringschotel
Broodje beenham/hamburger
Diverse nootjes op tafel p.p.
Portie bitterballen 8 stuks p.p.
Soep naar keuze
Luxe hapjes per stuk
Puntzak patat met mayonaise

€ 15,50

€ 5.95
€ 4.95
€ 3,95
€ 2,95
€ 3,95
€ 2.75
€ 2,95
€ 2,95
€ 5.95
€ 8,95
€ 2,95
€ 3,95
€ 1,00
€ 4,25
€ 3,50
€ 1,25
€ 3,00

€ 27,50

Pannenkoeken
Poffertjes
Stroop en poedersuiker
Jam, spek, kaas, appel, warme kersen, chocola
Ui en champignons
Snoep voor op de pannenkoek (kinderen)
Vrij drinken

Alle buffetten hebben een tijdsduur van 4 uur – Na 4 uur noteren wij de consumpties en de tijd
Alle prijzen zijn per persoon.

