Communiemenu’s 2020
Aperitief
Een glaasje frisse Spaanse Cava (Kidibul voor de kinderen) met 2 verzorgde
hapjes, aan tafel geserveerd.
9 € pp.

Uitgebreid aperitief
Frisse Spaanse Cava (Kidibul voor de kinderen) met 3 verzorgde hapjes,
rechtstaand aan receptietafels, gedurende 30 minuten
15 € pp.

Menu suggestie
Velouté van jonge wortelen met kokos en gember
Blanke asperges met lauwwarme verse zalm
Traaggegaard Ibericokroontje met licht portosausje,
lenteboeket en gepofte krieltjes
Ijstaart (bv. ijslammetje) of biscuittaart met bijbehorend fruit of coulis
Prijs:

Menu: 68 € pp met inbegrip van water, huiswijnen en
frisdranken
koffie en thee met versnapering

Kindermenu:
Soepje van jonge wortelen
Kippefilet met appelmoes en frietjes
Ijslammetje met vruchtencoulis

Prijs:

Kindermenu: 40 € pp inclusief frisdranken (< 11 jaar)

Feestelijke Lunch in buffetvorm
Velouté van jonge wortelen en gember
Verzorgd buffet met koude voorgerechten
* huisgemarineerde verse zalm ‘gravad laks’
* gerookte forel met dragondressing
* gekookte eitjes en beenham in de klem
* Toscaanse gerookte ham
* salade Caprese (tomaat-mozarella)
* vitello tonato
* gegrilde en gemarineerde asperges
* bijbehorende koude sausjes, dressing of vinaigrette
(opgesmukte bulgur, Griekse sla met feta, gerookte makreelsla met dille,
en citroensausje, sla van krielaardappeltjes

Warm buffet met hoofdgerechten (bij mooi weer op de barbecue)
*Filet van verse Noordzeevis in witte wijnsaus met trostomaatjes
*Gegrilde ribbetjes van het Ibericovarken
*Warme zuiderse groenten, ovenaardappeltjes in rozemarijn
En speciaal voor de kinderen:
* Gepaneerde kippefilets, huisbereide burgers van rund, chipolatta en merguez
frietjes
Nagerechtenbuffet met
* huisbereide rijstpap en tiramisu
* verse chocolademousse en crème brûlée
* Griekse yoghurt met abrikozen; amandelnoten en munt
* chocoladefontein met wafeltjes en vers seizoenfruit,
* mini-donuts, flensjes, snoepbokaal en ijskarretje

Prijs:

Buffet: 72 € pp inclusief dranken
(forfait wijn, frisdrank, koffie met versnapering)
Kinderen tot 5 jaar: 30 €
Kinderen tussen 6 & 11 jaar: 45 €

In supplement:
Ijslammetje met bijbehorende fruitcoulis + 7.00 € pp.

