Cateringmogelijkheden schaatsseizoen 2018-2019
Onderstaande mogelijkheden zijn alleen per reservering af te nemen

Erwtensoep
Een kop rijkelijk gevulde erwtensoep
met roggebrood belegd met spek
Prijs € 5,35 p.p. (v.a. 10 pers.)

Dagsoep
Vegetarische uiensoep met stokbrood en gesmolten kaas
Tomatensoep met balletjes
Vegetarische groentesoep
Prijs € 4,30 p.p. (v.a. 10 pers.)

Lunchbuffet Triavium
Vegetarische groentesoep
‘n hard en een zacht broodje met ham, kaas
of gebraden gehakt (standaard met boter)
Krentenbol met cupjes roomboter
Broodje kroket met mosterd
Divers handfruit
Vegetarische rauwkostsalade; komkommer en tomaatblokjes
lekker voor tussen een belegd broodje.
Onbeperkt koffie, thee, melk en jus d’orange
Prijs € 13,20 p.p.

Winterse lunch
Erwtensoep met roggebrood met spek
Zachte en harde broodjes belegd met achterham, rosbief, paté
oude- en jong belegen kaas en zalm opgemaakt met diverse sla soorten
Roerei met gebakken bacon en toast
Divers handfruit
Onbeperkt koffie, thee, melk en jus d’orange
Prijs € 17,60 p.p.

Oer Hollands winterbuffet
Boerenkoolstamppot, zuurkoolstamppot en hutspot
gemaakt van verse groenten en aardappelen van het winterse boerenland
met hachee en rookworst
Geserveerd met uitjes, piccalilly, mosterd en jus
Prijs € 18,60 p.p. (v.a. 10 pers.)

Italiaans buffet
Een samenstelling van gerechten uit het warme,
zonovergoten Zuiden met;
Anti pasta;
olijven, sol o sol tomaat, mozzarella,
gebakken champignons (koud geserveerd),
Parmezaanse kaas, gerookte ham,
Coppa di parma en salami.
Traditionele lasagne,
vegetarische spaghetti met spinazie, knoflook en ui
en penne Carbonara
Prijs € 19,90 p.p. (v.a. 10 pers.)

Duits- Oostenrijks buffet
Vegetarische groentesoep
Varkensvlees in champignon-roomsaus en Spätzel,
een deegproduct afkomstig uit Duitsland en Oostenrijk.
Currybraadworst met zuurkool en
Wienerschnitzel
Boontjes met spekblokjes
Rösti, een krokant aardappelgerecht
gemaakt van geraspte aardappel, kruiden en knoflook
en Kätoffel aardappelsalade met augurkenblokjes en bieslook
Prijs € 20,90 p.p. (v.a. 10 pers.)

Aprés schaatshap
Harde broodjes
Curryworst en rookworst
Frisse salade, zuurkool, gebakken uitjes en augurkjes
Mosterd, curry en mayonaise
Prijs € 13,75 p.p. (v.a. 10 pers.)

Extra bij te bestellen bij buffet
Fruitsalade met vers seizoens fruit
Prijs € 3,55 p.p.
Frisse salade met kruidendressing
Prijs € 3,55 p.p.

Dieetwensen en allergieën
Is er in uw gezelschap een persoon/personen met een dieet of allergie?
Geef dit aan ons door en wij bieden u een aangepast gerecht (vegetarisch/glutenvrij e.d.)

