Buffet Luxe- Sail In

Ontvangt met koffie, thee en een petitfour
Diverse sandwiches o.a. belegd met
Mozzarella, tomaat, pesto
Gemarineerde zalm en zoetzure komkommer
Ossenworst met piccalillycrème
Geserveerd met diverse vruchtensappen
Aperitief: drankjes naar keuze (witte wijn, rode wijn, bier,
Nederlands gedestilleerd, frisdrank, water en vruchtensap)
Bread Brothers brood.
Vers gebakken signature brood met bruine boter crème
Koud.
Gerookte zalm met biet en postelijn en een crème van mierikswortel
Paling in het groen met prei en quinoa
Huzarensalade van Opperdoes met kalfswang gegarneerd met waterkers
Kropsla met tonijn crème en een hennen eitje afgemaakt met bloemen
Kreeftensalade met venkel, babyspinazie en dragon
Warm.
Corvina filet met linzen en een crumble van pistache
Piepkuiken met fregola en dragon
Beef Wellington met zomer groenten
Dessert.
Verse aardbeien met vanille hangop en een krokante amandel
Panna cotta van witte chocola en bramen met een gel van VOC kruiden
Saffraan rijst met cocos en ananas
Kaas tafel van Betty.
Verschillende binnen en buitenlandse kazen met notenbrood, gedroogde
vijgen en een vijgen compote
Late night snack.
Little dog: Thais and Casablanca

Buffet Luxe- Middag

Ontvangt met koffie, thee en een petitfour
Aperitief: drankjes naar keuze (witte wijn, rode wijn, bier,
Nederlands gedestilleerd, frisdrank, water en vruchtensap)
Bread Brothers brood.
Vers gebakken signature brood met bruine boter crème
Koud.
Gerookte zalm met biet en postelijn en een crème van mierikswortel
Paling in het groen met prei en quinoa
Huzarensalade van Opperdoes met kalfswang gegarneerd met waterkers
Kropsla met tonijn crème en een hennen eitje afgemaakt met bloemen
Kreeftensalade met venkel, babyspinazie en dragon
Warm.
Corvina filet met linzen en een crumble van pistache
Piepkuiken met fregola en dragon
Beef Wellington met zomer groenten
Dessert.
Verse aardbeien met vanille hangop en een krokante amandel
Panna cotta van witte chocola en bramen met een gel van VOC kruiden
Saffraan rijst met cocos en ananas
Kaas tafel van Betty.
Verschillende binnen en buitenlandse kazen met notenbrood, gedroogde
vijgen en een vijgen compote
Late night snack.
Little dog: Thais and Casablanca

Buffet Luxe- Avond

Aperitief: drankjes naar keuze (witte wijn, rode wijn, bier, Nederlands
gedestilleerd, frisdrank, water en vruchtensap)
Er zullen luxe hapjes en luxe bittergarnituur geserveerd worden
Bread Brothers brood.
Vers gebakken signature brood met bruine boter crème
Koud.
Gerookte zalm met biet en postelijn en een crème van mierikswortel
Paling in het groen met prei en quinoa
Huzarensalade van Opperdoes met kalfswang gegarneerd met waterkers
Kropsla met tonijn crème en een hennen eitje afgemaakt met bloemen
Kreeftensalade met venkel, babyspinazie en dragon
Warm.
Corvina filet met linzen en een crumble van pistache
Piepkuiken met fregola en dragon
Beef Wellington met zomer groenten
Dessert.
Verse aardbeien met vanille hangop en een krokante amandel
Panna cotta van witte chocola en bramen met een gel van VOC kruiden
Saffraan rijst met cocos en ananas
Kaas tafel van Betty.
Verschillende binnen en buitenlandse kazen met notenbrood, gedroogde
vijgen en een vijgen compote
Late night snack.
Little dog: Thais and Casablanca

Buffet Luxe- Sail Out

Ontvangt met koffie, thee en een petitfour
Diverse sandwiches o.a. belegd met
Mozzarella, tomaat, pesto
Gemarineerde zalm en zoetzure komkommer
Ossenworst met piccalillycrème
Geserveerd met diverse vruchtensappen
Aperitief: drankjes naar keuze (witte wijn, rode wijn, bier,
Nederlands gedestilleerd, frisdrank, water en vruchtensap)
Bread Brothers brood.
Vers gebakken signature brood met bruine boter crème
Koud.
Gerookte zalm met biet en postelijn en een crème van mierikswortel
Paling in het groen met prei en quinoa
Huzarensalade van Opperdoes met kalfswang gegarneerd met waterkers
Kropsla met tonijn crème en een hennen eitje afgemaakt met bloemen
Kreeftensalade met venkel, babyspinazie en dragon
Warm.
Corvina filet met linzen en een crumble van pistache
Piepkuiken met fregola en dragon
Beef Wellington met zomer groenten
Dessert.
Verse aardbeien met vanille hangop en een krokante amandel
Panna cotta van witte chocola en bramen met een gel van VOC kruiden
Saffraan rijst met cocos en ananas
Kaas tafel van Betty.
Verschillende binnen en buitenlandse kazen met notenbrood, gedroogde
vijgen en een vijgen compote
Late night snack.
Little dog: Thais and Casablanca

