WALKING DINNER BIJ NOORDERLICHT
Om de logistiek in de keuken goed te laten verlopen bieden we groepen groter dan 40 personen een
walking dinner aan. Een diner zonder zitplaatsen aan een tafel, met meerdere gangen gevuld door middel
van kleine culinaire gerechten.
Het voordeel van een walking dinner is dat de gasten niet aangewezen zijn op één zitplaats maar alle tijd
hebben voor informele contacten. De gasten kunnen de gerechtjes gemakkelijk eten want alle gerechtjes
worden in handzaam servies uitgeserveerd door onze bediening.
Hieronder is een lijst van de gerechten die we aanbieden te vinden. U kiest zelf minimaal 4 gerechten voor €
28,50 p.p. en kunt het naar wens uitbreiden tot 8 gerechten. U kunt elk gerechtje hieronder zelf aanvinken.
Voor elk bijkomend gerecht rekenen we € 3,50 p.p.

Pindasoep met boerenkool en
pompoen, gekruid met
Midden-Oosterse specerijen
en chili

Perzische rauwe flespompoensalade met granaatappel,
koriander, limoen en sumak

Kuku Goleh Kalam
Perzische bloemkoolomelet met
amandel, geserveerd met vijgentapenade en focacciabrood

Salade met geroosterde pompoen, witlof, zongedroogde
tomaten, gort, zaden en
dadeldressing

Mjadara
Rijst en linzen met specerijen,
geserveerd met gebakken uien,
kokosyoghurt, cranberries en
pistache

Geroosterde zoete aardappel
met venkel, radijs, avocado,
tempé en tahinasaus

Saag Panneer
Milde en romige Indiase spinaziecurry met verse paneer
kaas; geserveerd met kruidige
knoflooknaan

Gegrilde steak van lokaal wild
met rode wijn-chocoladejus
en pastinaak

Op de huid gebakken Grauwe
Poon (MSC) met chai-kokossaus en spinazie

Dessert extra voor €4,00 p.p.:

Crema Catalana van saffraan
met een kardemom-suikerkorst

Kataifi taart met abrikozen,
amandel en kokosyoghurt

Oudwijker Fiore
Biologische roodflora kaas
van Nederlandse koemelk;
geserveerd met halfgedroogd
sharonfruit

Omdat de keuken gangen in verschillende etappes uitserveert is het voor ons fijn om naast het tijdstip van arriveren ook vooraf een
tijdstip waarop we beginnen met uitserveren af te spreken. Mocht er sprake zijn van dieetwensen of allergieen dan horen we dit
graag van tevoren en houden we hier rekening mee.
Vegetarisch / Vegetarian

Veganistisch / Vegan

