Groepskaart 2021-2022
TO SHARE (4P)
Spaanse vleesplank

€18

Bordje preparé van de chef en brushetta

€12

Gefrituurde visreepjes

€14

Mini kaas - en garnaalballetjes

€12

APERITIEFHAPJES
Mini toast gerookte zalm

€3

Kramiektoast met ganzenlever

€4

Roulade van gandaham en gorgonzola

€3

Mini loempia’s, zoetzuur (10stuks)

€12

Bitterballen ‘La Trappe’(8stuks), mosterd

€12

VOORGERECHTEN (MAX 2 GERECHTEN /FEEST)
Artisanale gerookte zalm, mierikswortel, lente-ui

€16

Scampi diabolique

€16

Carpaccio van rundsvlees, rucola, parmezaan, olijfolie

€14

Carpaccio van St.-Jacobsnootje, olijfolie, verse cresson, haringkaviaar

€18

Huisgemaakte boerenpastei, gepekelde groentjes, zuurdesembrood

€12

Roomsoep

€6

HOOFDGERECHTEN (MAX 2 GERECHTEN/ GROEP)
Traag gegaarde kalfslende, groene asperges, boschampignons, kroketjes

€26

Côte à l’os , frietjes en saus naar keuze

€24

IJslandse kabeljauwhaas, preistoemp, chablisboter

€28

Gegrilde scampibrochette, currysausje, Griekse rijst

€22

Varkenshammetje, mosterdsaus, kroketjes

€22

Stoverij van varkenswangetjes, St.Bernardus, sla, frietjes

€22

Vol au vent, sla, frietjes

€20

Scampi diabolique

€26

KIDS
Kids apero (zonder alcohol)

€5

VG Tomatensoepje

€6

VG Kaaskroketje

€8

Kipfilet, champignonsaus, frietjes

€12

Filet Pur kids

€15

Spaghetti bolognaise

€11

Krokante visreepjes

€15

Ribbetjes, sla en frietjes

€12

ONZE BARBECUES ( MOGELIJK IN DE GROTE ZAAL EN DE BEACHBAR)
KIDS

€13

Chipolata, ribbetje
Tomaten, komkommer, salademix, pasta, brood en sausjes
ADVENTURE

€24

Assortiment van boerenworst, kalkoenbrochette, spareribs, witte pens
Tomaten, komkommer, salademix, pasta, brood, aardappel en sausjes
VIS

€26

Gemarineerde gamba’s, brochette zalm met teriyaki, papillot van kabeljauw
Tomaten, komkommer, salademix, pasta, brood, aardappel en sausjes
VEGETARISCH

€23

Vegetarische brochette met soja & groenten, quornburger
Tomaten, komkommer, salademix, pasta, brood, aardappel en sausjes
BOURGONDIËR

€24

350 gram Côte a l’os pp met bearnaise & hofmeesterboter
Tomaten, komkommer, salademix, pasta, brood, aardappel en sausjes
SURF & TURF

€28

300 gram Côte à l’os pp met bearnaise en hofmeesterboter, gemarineerde scampi brochette
Tomaten, komkommer, salademix, pasta, brood, aardappel en sausjes

STREETFOOD
Dit concept is een soort walking dinner met verschillende kleine gerechtjes die geserveerd worden in kartonnen bordjes en potjes.
We raden aan 6 verschillende gerechtjes te kiezen.
Steak tartaar, pommes pont neuf, mayo

€5

Gefrituurde Visreepjes - Tartaar Saus

€4

Thaise wok van kip

€4

Bakje frietjes en mayo

€3

Scampi diabolique met pasta

€4

Carpaccio van rundsvlees, parmezaan en rucola

€5

Toast met gerookte zalm en mierikswortel

€5

Bruschetta, tomaat, gandaham, rucola

€3

Mini hotdog, mosterd, cheddar

€4

Mini chocomousse

€3

Assortiment ijslolly’s

€4

Mini crème brûlée

€3

Assortiment mini gebakjes

€4

PIMP UW FEEST MET TAL VAN ACTIVITEITEN
Bananaride – aquaparc – deathride – waterski – mangrove – highlandgames – laserkleiduifschieten- …

DESSERTS
Panacotta van vanille, limoengras en gember

€9

Crème Brûlée

€9

Dame blanche

€9

Bordje minidessertjes

€9

Dessertbuffet

€18

DRANKEN
DRANKENFORFAIT

€19/2 UUR, €7 PER EXTRA AANSLUITEND UUR

Incl. cava, huiswijnen, frisdranken, pils, koffie en waters (excl. zware bieren, sterke dranken )
DRANKENFORFAIT KIDS

€10/2U, €5 PER EXTRA AANSLUITEND UUR.

Incl. waters en frisdranken
OPEN BAR
Alle dranken worden genoteerd volgens de prijzen van het restaurant of beachbar
KURKENRECHT
Fles wijn

€15

Fles Champagne

€20

BROODJESMAALTIJDEN & PICKNICK
BROODJESLUNCH

€15

Verse soep,buffet met verschillende broodjes, verschillende soorten kaas en vleeswaren, gerookte zalm en salade bar
NAMIDDAGBREAK

€12

Koffie, thee, warme chocolademelk, …
Assortiment gebak, wafel of pannenkoekbuffet, cup cakes, mini gebakjes, ….
ONTBIJT ‘DE PUT’

€16

UItgebreid continental ontbijt van de chef.
WELKOMST ONTBIJT

€6

Koffie, thee, fruitsap, 3 minikoffiekoeken pp
VERGADER ARRANGEMENT (INCLUSIEF HUUR ZAAL, SCHERM)
Koffie, thee, frisdranken, water, versnaperingen

PRIVE FEESTEN
Grote zaal: vanaf 30 personen
Kleine zaal: vanaf 15 personen
Grote en kleine zaal: vanaf 50 personen
Restaurant & houten terras: vanaf 200 pers
Zaal houten terras: vanaf 20 personen
Grill zaal: vanaf 20 personen

€8

MENUVOORSTELLEN
MENU 1
o
o
o

Tomatenroomsoep
Kalfsgebraad, portosaus, warme groentjes, kroketjes
Koffie met koekjes

MENU 2
o
o
o
o

o
o

€38

Hapje van de chef
Soep naar keuze
Buffet van Gedroogde Spaanse ham, boerenpastei, americain preparé, gekookte ham, fijne salami, gerookte zalm,
tonijnsalade, diverse groenten en salades, assortiment broodjes, brie, camembert, geitenkaas
Chocolademousse, gebak, roomijs
Koffie

MENU 5
o
o
o
o
o
o

€45

Gemarineerde zalm met dille
Witloofsoep
Ossehaas, rode wijnsaus, tym, boontjes in spek, gratin dauphinois
Koffie met appeltaart

MENU 4
o
o
o

€35

Kervelroomsoep
Varkenshaasje, champignon, gemengde salade, krielaardappelen
Crème brûlée
Koffie

MENU 3
o
o
o
o

€28

€55

Amuse van gerookte zalm
Amuse van ganzenlever
Carpaccio van rund 14 of coquille
IJslandse kabeljauwhaas, preistoemp, chablisboter
OF traag gegaarde kalfslende, groene asperges, boschampignons, kroketjes
Crème brûlée of dame blanche

MENU À LA CARTE
We bespreken graag samen wat u precies wil.

MEERDAAGSE SPORTKLASSEN
ONTBIJT
Wit en bruin brood
Boter, confituur, choco
Kaas, hesp, salami
Fruitsap, koffie, melk, chocolademelk, water
Cornflakes
BROODJESMAALTIJD
3 sandwiches, saladbar, soep en beleg
WARME MAALTIJD ½ kip met frietjes
Gelakte ribbetjes
Stoverij met frietjes
Macaroni met kaas en hesp
Fishsticks met puree
Spaghetti bolognaise
Worst met appelmoes en aardappel
Gyros met frietjes
Kipfilet met rijst
Kaasburger, groentjes, kroketten
Vol au vent, frietjes
Hamburger, erwtjes en worteltjes, aardappel
Balletjes in tomatensaus met puree
Ovenschotel met gehakt
Gebakken steak, roomsaus, frietjes
Kabeljauwfilet, preipuree
Pizza

4-UURTJES
Stuk fruit naar keuze
Assortiment yoghurt
Mini ijsje

DESSERT
Snoepreep
Mini chocomouse
Fruityoghurt
Ijsje

