GROEPSLUNCH ZOMER 2020
Om de logistiek van de keuken goed te laten verlopen, wordt er aan groepen van 15 personen
of meer, een groepslunch aangeboden. Gasten maken hierbij geen individuele keuzes,
maar we serveren een menu voor de gehele groep.
Basis lunch (assortiment van belegde broodjes)
- Bobotie met ‘Pulled Oats’, ei, rozijnen en cashewnoten
geserveerd met brood, chutney en kokos
- Tamruc falafel geserveerd met pitabrood, ras en hanout hummus,
tursu, granaatappel en sumac (VG)
- Broodje kaas grillworst van wildzwijn met mosterdsaus augurk en salade

€12,50 p.p.

Basislunch met uitbreiding soep en salade

€15,50 p.p.

Luxe lunch - Chef’s samenstelling van de kaart inclusief soep en salade

€19,50 p.p.

Mochten er gasten tussen zitten met speciale (di)eetwensen, zorgen wij uiteraard voor een aangepast
menu.
Prijzen en gerechten worden gewijzigd per seizoen. Dit menu is altijd een indicatie. Wanneer u ver van
tevoren heeft gereserveerd, kunt u het beste een week voor uw event het menu van ons verifiëren,
gezamenlijk met het doorgeven van de definitieve aantallen van uw groep en eventuele (di)eetwensen
of allergieën. Het aantal personen kan tot maximaal 48 uur voor uw diner worden gewijzigd. Uw
menukeuze en keuze voor de dranken ontvangen we graag op tijd en uiterlijk 72 uur voor het diner.
Hartelijk dank voor uw medewerking!

GROUP LUNCH SUMMER 2020
To ensure that the logistics of the kitchen run smoothly, a group lunch is offered to groups of 15
people or more. Guests do not make individual choices, but we serve a menu for the entire group.

Basic lunch (assortment of sandwiches) € 12.50 p.p.
- Bobotie with ‘Pulled Oats’, egg, raisins and cashew nuts served with bread,
chutney and coconut
- Tamruc falafel served with pita bread, variety and hanout hummus, tursu,
pomegranate and sumac (VG)
- Wild boar cheese sausage sandwich with mustard sauce pickle and salad

€12,50 p.p.

Basic lunch with soup and salad extension

€15,50 p.p.

Luxury lunch - Chef’s composition of the menu including soup and salad

€19,50 p.p.

If there are guests with special (di) eating wishes, we will of course provide an adapted menu.
Prices and dishes change per season. This menu is always an indication. If you have made a reservation well in advance, it is best to verify the menu from us a week before your event, together with the
final numbers of your group and any (di) food wishes or allergies.
The number of people can be changed up to 48 hours before your dinner. We would like to receive
your choice of menu and choice of drinks on time and no later than 72 hours before dinner. Thank you
for your cooperation!

