Belegde broodjes en koffietafels
Belegde broodjes
Onbeperkt koffie en thee met:
3 halve broodjes belegd met kaas en 3 soorten vleeswaren
4 halve broodjes belegd met kaas en 3 soorten vleeswaren
2 luxe zachte bollen met vleeswaren, kaas, brie, salades en gerookte zalm
4 luxe zachte minibroodjes met vleeswaren, kaas, brie, salades en gerookte zalm
Mini zoet broodje
Zoet broodje (brios, bolus)

€
€
€
€
€
€

8,50
10,00
10,50
10,50
2,25
3,00

Koffietafel (aan gedekte tafels of in buffetvorm)
Onbeperkt koffie en thee met:
Bruin en wit brood (2 sneeën per persoon)
Assortiment zachte bruine en witte broodjes (2 per persoon)
Assortiment mini zoete broodjes (1 per persoon)
Krentenbrood (1 snee per persoon)
Assortiment kaas en vleeswaren
Jam en hagelslag
Roomboter

€ 15,50

Harde broodjes (mogelijk om additioneel te bestellen tegen meerprijs, 2 p.p.)

€ 1,50

Brunch buffet (in buffetvorm)
Onbeperkt koffie en thee met:
Groente- of tomatensoep
***
Luxe broodsoorten en harde broodjes
Mini zoete broodjes
Diverse soorten sandwiches met o.a. gerookte kip en Serano ham (2 per persoon)
Diverse binnen- en buitenlandse kazen
Diverse vleeswaren
Gerookte zalmfilet
Eiersalade
Beenhamsalade
Jam en hagelslag
Roomboter
Roerei met boerengroenten en spek
Warm vlees met champignonroomsaus
Fruitsalade

€ 25,-

Brabantse koffietafel
Onbeperkt koffie en thee met:
Kopje boeren groentesoep
***
Brabants worstenbroodje
***
Assortiment witte en bruine broodsoorten met onder andere boerenmik en roggebrood
Assortiment zoete broodjes met onder andere bolussen, krentenmik en peperkoek
Assortiment kaas en vleeswaren
Zult
Warm vlees met champignonroomsaus
Kaantjes
Jam en hagelslag
Roomboter
***
Borreltje Schrobbelèr of brandewijn met kandijsuiker
€ 23,-

Uitbreidingen op koffietafels (* = alleen in buffetvorm)
Gekookt ei in eierdopje
Krentenbol
Mand met handfruit
Verse fruitsalade
Mini worstenbroodje
Worstenbroodje
Kroket
Filet American *
Kaantjes
Huzarensalade*
Groenten omelet *
Roerei met spek *
Ragout naar keuze*
Keuze uit twee salades *
Kopje soep
Warm vlees met champignonroomsaus

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

0,70
1,50
1,2,1,75
2,25
1,50
1,50
1,50
2,00
2,00
2,50
3,3,3,50
4,-

