BREAKS
IETS LEKKERS BIJ DE KOFFIE
•
•

Koffie/thee met gesorteerd gebak of petit four
Koffie/thee met huisgemaakte seizoen patisserie
o Arretjescake (Harderwijkse specialiteit)
o Ontvangst met Huisgemaakte cake
o Ontvangst met Huisgemaakte bananenbrood of carrot cake
o Seizoens ontvangst met een seizoensgebonden lekkernij

€ 4,50 p.st.
€ 5,50 p.st.
€ 3,75 p.st.
€ 4,25 p.st.
€ 5,00 p.st.

HARTIGE LEKKERNIJEN
•
•
•
•
•
•

Variatie aan luxe hartige hapjes
Warme nachos met gesmolten kaas & zure room en verse guacamole
Gemengd Bittergarnituur (4 stuks p.p.)
Broodplank, brood met tapenades en kruidenboter
Olijven
Veluwse borrelplank
o Veluwse worst soorten, Veluwse Kaas en wildkroketjes

€ 2,25 p.st.
€ 5,50 p.st.
€ 4,00 p.st.
€ 7,50 p.st.
€ 4,50 p.st.
€ 12,50 p.st.

ZOETE LEKKERNIJEN
•
•
•

Ontbijt vergeten? Mini croissants met 3 soorten jam en boter,
chocoladebroodjes en koffiebroodjes
Tea time, scones met Veluwse jam & clotted cream, mini muffins en
brownies
Snoepmuur

€ 5,00 p.st.
€ 5,50 p.st.

GEZONDE LEKKERNIJEN
•
•

Energy smoothie & vers fruit
Seizoen break, met een seizoensgebonden lekkernij

€ 5,25 p.st.
€ 5,00 p.st.

VOOR DE KLEINE BANDIETEN
•
•
•
•

Twix, mars, snickers, zakje chips
Poffertjes
Fruitspiesje
Snoep scheppen
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€ 1,00 p.st.
€ 7,50 p.st.
€ 1,75 p.st.

BREAKS
(LATE NIGHT) SNACK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Puntzak friet
Broodje pulled pork
groot € 9,50 medium € 6,50
Broodje beenham
o optie varken aan het spit (minimaal 40 personen)
Broodje kroket of frikandel
Pizzapunt
Broodje Hamburger
Sateetje met stokbrood, satésaus en atjar
Broodje Shoarma
Tosti
Worsten- of saucijzenbroodje
Dagsoep met belegd broodje
Stapperskraam/snackkraam

€ 3,50 p.st.
klein € 4,50 p.st.
€ 6,50 p.st.
€ 4,50 p.st.
€ 4,50 p.st.
€ 4,50 p.st.
€ 5,50 p.st.
€ 6,50 p.st.
€ 4,50 p.st.
€ 4,50 p.st.
€ 6,50 p.st.
Prijs op aanvraag

BITTERGARNITUREN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gemengd bittergarnituur
Bitterballen
Mini wraps
Warme kaasstengels
Puntje kaas van onze kaasboer
Wraps met zalm/roomkaas
Komkommer met filet americain
Garnalen kroketje
Glaasje met yakatori spiesje
Amuse lepel met carpaccio
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€ 0,94 p.st.
€ 0,94 p.st.
€ 0,75 p.st.
€ 0,75 p.st.
€ 0,75 p.st.
€ 0,95 p.st.
€ 0,95 p.st.
€ 2,20 p.st.
€ 1,40 p.st.
€ 1,40 p.st.

LUNCHOPTIES
SNELLE HAP
•
•

€ 9,95 p.st.

Drie belegde broodjes per persoon o.a. belegd met beenham, gezond, kipfilet en kaas
Melk, karnemelk, koffie & thee

GENIETEN OP Z’N HULSHORSTS
•
•
•
•
•
•
•

Veluwse tomatensoep
Tomaten ciabatta gezond
Italiaanse bol tonijnsalade
Kaiserbol met Veluwse kaas
Pain Ardennais met boerenpaté
Focaccia brie met zongedroogde tomaten
Melk, Karnemelk, biologisch vruchtensap, koffie & thee

VLUGGE VELUWSE MAND
•
•
•
•
•

€ 12,95 p.st.

€ 15,95 p.st.

Soep van de dag
Diverse belegde broodjes met o.a. brie, gezond, beenham, eiersalade, Ardennerham
Broodjes met wisselende snack
Handfruit
Melk, Karnemelk, Jus d’orange, koffie & thee

LUNCHBUFFET DE BEYAERD

€ 22,50 p.st.

Een dagelijks wisselend, zeer uitgebreid lunchbuffet, met voor ieder wat wils. Het lunchbuffet bestaat uit
een tweetal wisselende soepen met bijbehorende garnituren, een brodenbuffet met diverse hartige en zoet
beleg, saladebuffet met garnituren, dressings, oliën en azijn, warme snacks, fruit en desserts.
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DINEROPTIES
SATÉBUFFET
•
•
•
•
•
•

€ 16,50 p.st.

2 spiesen kipsaté
Goed gevulde nasi
Rauwkostsalade
2 soorten kroepoek
Stokbrood, kruidenboter
Satésaus, sambal, atjar, gebakken uitjes

ITALIAANS BUFFET
•
•
•
•
•

€ 16,50 p.st.

2 soorten pasta
Bolognese saus
Carbonara saus
Salade buffet met dressings
Stokbrood, kruidenboter, geraspte kaas

CREATE YOUR OWN BURGER
•
•
•
•
•

Rundvleesburger
Burger broodje
Salade, augurk, tomaat, komkommer, bacon, kaas, gebakken ui
Aardappelwedges
Diverse sauzen
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€ 16,50 p.st.

DINEROPTIES
BARBECUE BUFFET
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

€ 22,50 p.st.

Huzaren salade
Pastasalade
Vissalade
Komkommer-feta salade
Runderhamburger
Kipsaté
Gemarineerde speklap
Gemarineerde kipfilet
Diverse BBQ sauzen
Satésaus
Stokbrood met kruidenboter
Aardappel wedges

DELUXE BARBECUE BUFFET
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Huzaren salade
Pasta salade
Vissalade
Komkommer-feta salade
Tomaat mozzarella spiesjes
Gemarineerde kipfilet
Zalmfilet
Kippendij saté
Runderhamburger
Spareribs
Gamba spiesjes
Diverse sauzen en satésaus
Gegrilde maiskolf
Aardappelwedges
Boerenbroden
Kruidenboter en tapenades
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€ 30,50 p.st.

DINEROPTIES

VELUWSE HUYSKAMERBUFFET

€ 26,00 p.st.

Soep van de dag
Boerenbrood met smeersels
Salade buffet met diverse dressings, garnituren en noten
Parmaham met meloen en uienchutney
----------------Kipschnitzel Varkenshaas in roomsaus
Zalm in basilicumsaus
Ovenaardappels met knoflook, rozemarijn en ui
Seizoensgroenten
----------------IJstaart

VEGETARISCH BUFFET
Soep van de dag
Boerenbrood met smeersels
Salade buffet met diverse dressings, garnituren en noten
Bietensalade
----------------Quiche met zongedroogde tomaten en mozzarella
Geitenkaas loempia's
Vegetarische shaslick met rode port saus
Ovenaardappels met knoflook, rozemarijn en ui
Seizoensgroenten
----------------IJstaart
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€ 26,00 p.st.

DINEROPTIES
LUXE DINERBUFFET

€ 34,95 p.st.

Diverse soorten boerenbrood
Kruidenboter, tapenade, sauzen
Salade van rode zalm
Ambachtelijke rundvleessalade
Luxe rauwkostsalade Visspiegel met diverse soorten vis
Vleesspiegel met diverse soorten vlees
----------------Biefstukpuntjes met jagerssaus
Malse stukjes kipfilet in satésaus
Varkenshaaspuntjes in mosterdsaus
Visstoofpotje
Aardappelwedges en aardappelgratin
Gemengde seizoensgroenten
----------------Witte chocolademousse met koffielikeur
Veluws kaasplankje met huisgemaakte appelstroop en noten
Omelette Sibérienne Seizoens
Trifle Cheesecake
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DINEROPTIES
WINTERBUFFET
•
•
•
•
•
•
•

€ 19,50 p.st.*

Zuurkoolstamppot
Boerenkoolstamppot
Hutspot
Wildstoofpot
Veluwse rookworst (rund of varken)
Gegrilde Casselerrib
Appelcompote, mosterd en zuren

DELUXE WINTERBUFFET
Erwtensoep met roggebrood en spek
----------------Zuurkoolstamppot
Boerenkoolstamppot
Hutspot
Gemarineerde speklappen
Wildstoofpot
Veluwse rookworst (rund of varken)
Gegrilde Casselerrib Appelcompote, mosterd en zuren
----------------Moeulleux van chocolade
Wafel met warme kersen
Crème brûlée
Vanille ijs met slagroom
Stoofperen

* Is het te warm? Vraag naar onze zomervariant!
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€ 29,50 p.st.*

DESSERTS
DESSERT OPTIE 1
•
•
•
•

Moeulleux van chocolade
Cheesecake
Witte chocolade mouse bereid met koffie drupje
Banaan met chocolade in folie op de BBQ Dessert suggestie

DESSERT OPTIE 2
•
•
•
•

Crème brûlée
IJstaart
Seizoens Trifle
Tiramisu

DESSERT OPTIE 3
•
•
•
•

Vers seizoensfruit
Bavarois
Stoofperen
Wafel met warme kersen

DESSERT OPTIE 4
Veluws kaasplankje met huisgemaakte appelstroop en noten

DESSERTBUFFET
Een keuze uit 3 losse desserts uit ons assortiment.
Typisch Veluwse kaasplank (supplement)
Standaard kaasplank (supplement)

€ 8,50 p.st.
€ 4,00 p.st.
€ 10,50 p.st.

IJSJE TOE

€ 2,75 p.st.

Hoorntje met 2 bolletjes ijs
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