onderstaande prijzen zijn per persoon
arrangement L1A | € 7,50
assortiment regular toasts van ‘toasted’(2 p/p)
melk, karnemelk, jus
arrangement L2A | € 8,50
assortiment regular toasts van ‘toasted’ (2 p/p)
salade
melk, karnemelk, jus
arrangement L3A | € 10,assortiment regular toasts van ‘toasted’ (2 p/p)
soep
salade
melk, karnemelk, jus

CATERING ARRANGEMENTEN

LUNCH (tot 20 personen)

onderstaande prijzen zijn per persoon
arrangement L1B | € 7,50
2 bollen (wit met ham/sla en bruin met kaas/tomaat)
appel
melk, karnemelk, jus
arrangement L2B | € 8,50
2 broodjes (kruidenkaas/achterham/rucola en boerenkaas/tomaat)
krentenbol
melk, karnemelk, jus
arrangement L3B | € 10,soep
assortiment divers belegde broodtaartpunten (vis/vlees/vegetarisch)
melk, karnemelk, jus

CATERING ARRANGEMENTEN

LUNCH (vanaf 20 personen)

onderstaande prijzen zijn per persoon
arrangement D1A | € 17,50 | divers
koud
rillette van makreel met salade van boterbonen en citroen
gepekelde blauwhoenderfilet, bospaddenstoelen en tuinkersdressing
gemarineerde zoetzure Hollandse groenten en vsop reypenaer kaas
warm
scholfilet met tuinkruidenkorst, op zalf van hutspot en peterselie
kalfsvleesgebraad met mosterdzaad en romige seizoensgroente
stoofschotel van ratte aardappels, boerenvolvetkaas en bleekselderij
brood, boter, tapenade
arrangement D2A | € 17,50 | tapas
koud
frango grelhado (geroosterde kip met knoflook)
batata e queijo de cabra (stoof van ui, toma-aardappelen, geitenkaas)
berinjela o forno (gegratineerde aubergine)

warm
patas de pollo al ajillo (kippenpootjes in knoflookmarinade)
patates Bravas (pikante aardappelen)
paella con carne (paella met vlees)
croquetas vegata (groentekroketten)
brood, boter, tapenade
arrangement D3A | € 22,50 | biologisch
koud
salade van snijbonen en watermeloen met boerenkaas van de omrand
terrine van pekelvlees en rookvlees van het mry rund
groene salade van Westlandse rauwkost
warm
hollandse rogvleugel filet met radijs van moestuinen uit de Bilt en saus van de Westlandse
druif
gegrilde runder entrecote van het MRY rund met courgette uit het Westland en saus van
basilicum

aardappelschotel met frieslander, zoetzure ui van de moestuinen in de bilt en tomatensaus
van Tomato World
vergeten groente van het groentehof geserveerd met een saus van boerenvolvetkaas
brood, boter, tapenade

CATERING ARRANGEMENTEN

DINER (vanaf 20 personen)

onderstaande prijzen zijn per persoon
arrangement D1B | € 17,50 | divers
koud
rillette van makreel met salade van boterbonen en citroen
gepekelde blauwhoenderfilet, bospaddenstoelen en tuinkersdressing
gemarineerde zoetzure Hollandse groenten en vsop reypenaer kaas
warm
scholfilet met tuinkruidenkorst, op zalf van hutspot en peterselie
kalfsvleesgebraad met mosterdzaad en romige seizoensgroente
stoofschotel van ratte aardappels, boerenvolvetkaas en bleekselderij
brood, boter, tapenade
arrangement D2B | € 17,50 | tapas
koud
frango grelhado (geroosterde kip met knoflook)
batata e queijo de cabra (stoof van ui, toma-aardappelen, geitenkaas)
berinjela o forno (gegratineerde aubergine)
warm
patas de pollo al ajillo (kippenpootjes in knoflookmarinade)
patates Bravas (pikante aardappelen)
paella con carne (paella met vlees)
croquetas vegata (groentekroketten)
brood, boter, tapenade
arrangement D3B | € 17,50 | italiaans
koud
op houtskool gegaarde zalmfilet met zongedroogde tomaat
rouleau van kalf en tonijn met kappertjescrème
op laag temperatuur gegaard parelhoen met tijm, rozemarijn en crème gepofte knoflook
panacotta van limoen met schuim van venkel en gedroogde basilicum
warm
tonijnpastrami met zomerbietjessaus
procureur met groene asperge en zwarte olijvensaus
ravioli van spinazie en gekonfijte eend
groente lasagne met seizoensgebonden producten
brood, boter, tapenade

CATERING ARRANGEMENTEN

DINER (vanaf 30 personen)

onderstaande prijzen zijn per persoon
arrangement D4B | € 17,50 | indisch

nasi putih (gestoomde witte rijst)
nasi goreng kip (gebakken rijst met kip, ei en groenten)
babi ketjap (varkensvlees in zoete sojasaus)
daging rendang (zacht gestoofd rundvlees in pittige kokossaus)
ajam saté (malse kipfiletstukjes in Javaanse satésaus)
sambal goreng buntjis (sperziebonen in een pittige saus)
atjar ketimun (zoetzure mix van komkommer, courgette en paprika)

kroepoek oedang (gebakken garnalenkroepoek)
arrangement D5B | € 22,50 | biologisch
koud
salade van snijbonen en watermeloen met boerenkaas van de omrand
terrine van pekelvlees en rookvlees van het mry rund
groene salade van Westlandse rauwkost

warm
hollandse rogvleugel filet met radijs van moestuinen uit de bilt en saus van de Westlandse
druif
gegrilde runder entrecote van het MRY rund met courgette uit het Westland en saus van
basilicum
aardappelschotel met frieslander, zoetzure ui van de moestuinen in de bilt en tomatensaus
van Tomato World
vergeten groente van het groentehof geserveerd met een saus van boerenvolvetkaas
brood, boter, tapenade

CATERING ARRANGEMENTEN

DINER (vanaf 30 personen)

onderstaande prijzen zijn per 5 stuks
arrangement H1 | € 5,- | divers warm
minitoasts van ‘toasted’ met diverse toppings, ook vegetarisch (3 stuks)
van dobben bitterballen (2 stuks)
arrangement H2 | € 6,- | divers koud
sandwich met zalmfilet
blini met krab
oude boerenvolvetkaas met mosterdzaad
haagsche leverworst
crostini met carpaccio
arrangement H3 | € 6,- | divers warm
crunchy jalapeno peper met roomkaas
van dobben bitterbal
hollands garnalenkroketje
krokante kipfiletstrips met kokos
asian cigar met groene curry
arrangement H4 | € 7,50 | divers koud
sandwich met gerookte zalm en crème fraiche
wrap met mozarella salade en olijven
wrap met carpaccio en parmesan
crostini met vitello tonato
gemarineerde gamba met tuinkruiden mayonaise
arrangement H5 | € 7,50 | divers warm
krokant glasnoedels met tempura en kruiden
belgische kaasbitterbal
brochette tonijn met mango crème
rosti met rookvlees van het MRY rund en truffelcrème
yakitori saté

CATERING ARRANGEMENTEN

HAPJES (vanaf 20 personen)

onderstaande prijzen zijn per stuk
kan koffie

€ 12,50

kan thee

€ 7,50

fles mineraalwater 0,5 ltr

€ 2,10

fles mineraalwater 1 ltr

€ 4,-

frisdranken

€ 2,-

sappen

€ 2,20

assortiment koekjes (p/5 stuks)

€ 2,50

assortiment zoet/gebak (p/5 stuks)

€ 10,-

gebak (p/stuk)

€ 2,50

CATERING ARRANGEMENTEN

KOFFIE | THEE | DIVERSEN (v.a. 20 pers.)

