groepslunch 2019
Om de logistiek van de keuken goed te laten verlopen, wordt er aan groepen een groepslunch
aangeboden. Gasten maken geen individuele keuzes maar we serveren van alles wat op grote houten
planken en schalen. Mochten er gasten tussen zitten met speciale (di)eetwensen, zorgen wij voor een
aangepast menu.
To ensure that the logistics of the kitchen are maintained, we offer a set lunch-menu for groups.
Guests don’t individually order, but we serve delicious bread and spreads/toppings on large wooden
boards and platters. If there are guests with special dietary needs, we provide a customized menu.

BASISLUNCH (Basic lunch)
De basisprijs van deze lunch is €10,50 per persoon. De basislunch bestaat uit zuurdesembrood met
diverse soorten beleg: kaas & vleeswaren uit de streek en gerookte vis. Als smaakmakers
verschillende huisgemaakte mayonaises en sauzen aangevuld met sla, tomaat en komkommer. We
bieden verschillende producten aan om deze lunch te kunnen upgraden:
The basic price of this menu is € 10,50 per person. This menu contains sourdough bread withdifferent spreads
and toppings, like cheese, cold cuts and smoked fish. It will be completed with sauces, hummus, lettuce, cucumber
and tomato. We do offer several products to ‘upgrade’ your menu:
Gekookt scharrelei
Boiled egg



€ 1,25

Biologische rundvleeskroket 
Organic beef croquette

€ 2,50

Vegetarische kroket van oesterzwammen
Vegetarian croquette of oyster mushroom



€ 2,50

Kleintje soep van de dag

(small bowl of) Soup of the day

€ 2,50

Salade van het seizoen 
Seasonal salad

€ 3,50

LUXE LUNCH ‘DE PROEVERIJ’
(Luxury lunch tasting menu)

De prijs van deze lunch is €17,50 per persoon en bestaat uit een proeverij van de gerechten op de
lunchkaart van dit seizoen (u kunt hiervoor een kijkje nemen op onze website). Een geheel vegetarisch of
vegan menu? Dat kan bij ons ook!
The price for this luxury lunch is €17,50 per person. It is a tasting of the seasonal lunch menu of this moment.
(Have a look at our website for the current menu). Would you like to order the menu completely vegan or
vegetarian? That’s no problem at all!

Uw dieetwensen ontvangen we graag vooraf,
zodat we hier op tijd rekening mee kunnen houden.
Het aantal personen kan tot 24 uur
van tevoren worden gewijzigd
Vegetarisch / Vegetarian

Please inform us about your dietry wishes beforehand, so
we can prepare something different.
We will need to know the exact number of guests
at least 24 hours in advance.
Veganistisch / Vegan

