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Dagmenu’s
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Tartaar van gerookte zalm en komkommer
Gegrilde kipﬁlet met tomaten-maissalsa
Eton mess met rood fruit

Doperwtjes soep met spekjes
Kibbeling met huisgemaakte ravigotte saus
Witte chocolademousse

Cranberrypâte met kersen
Kalkoentournedos met appelsaus en gefrituurde salie
Monchoutaart met rode vruchten en slagroom

Mosterdsoep
Gehaktbal met gebakken aardappel
en groente van het seizoen

Pudding met slagroom

Vrijdag

Chinese tomatensoep
Nasi met babi ketjap

Het ontbijtbuﬀet
3 soorten brood, suikerbrood, krentenbrood, beschuit,
crackers, ontbijtkoek, div. soorten kaas, div. soorten
vleeswaren, warme broodjes, , ei-product, div. soorten zoet
beleg, koﬃe, thee, melk, karnemelk, jus d’ orange, kwark en
yoghurt, ontbijtgranen, vers fruit.
Het lunchbuﬀet
3 soorten brood, div. soorten kaas, div, soorten vleeswaren,
div. soorten zoetbeleg, koﬃe, thee, melk, karnemelk, warme
snack of soep, vers fruit

Bij de koﬃe of een

borrel

Oranjekoek
Gesorteerd gebak
(2 hapjes p.p.)
Kaas/worstplankje
)
(div. soorten , 2 p.p.
Borrelhapjes warm
l
(div. soorten op tafe
Nootjes en zoutjes

€ 2.05
€ 2,55
€ 1 p.p.
€ 1 p.p.
€ 1.50 p.p.

boemboe Sajoer Boontjes en kroepoek

Groene thee-ijs met spekkoek

Zaterdag

Zondag

Tonijnsalade
Sheppards Pie
Lauwwarme appelcake met vanillesaus

Salade caprese
Kabeljauw met groente en tomatensaus
Limoncello mousse

Lekker ipv lunch:
High tea
div. soorten thee, sandwiches, hartige quiche, scones met
marmelades en geslagen room, muﬃns, cupakes, gevulde
wraps, slagroomsoesjes, bonbons.
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ipv dagmenu (prijzen p.p.)
Barbecue

hamburger, sate, sjaslick, bbqworst, stokbrood
met kruidenboter, sauzen, rundvleessalade,
meloen, fruitsalade
+€ 0
Smulbuﬀet Elsloo Soep, stokbrood met kruidenboter,
rundvleessalade, zalmsalade,
aardappelsalade,meloen met ham,
gehaktballetjes in pindasaus, frites,
rauwkostschotel, fruitsalade
+€ 5.5
Buﬀet de Plaets
Soep, stokbrood met kruidenboter,
rundvleessalade, zalmsalade,aardappelsalade,
gevulde eieren, gerookte vissoorten, haring met
ui, meloen met ham, gehaktballetjes in
pindasaus, rollade met saus, frites,
rauwkostschotel, fruitsalade
+€ 9,50
Chinees buﬀet
Nasi, Bami, Babi Pangang, Foe Yong Hai, Kip
Ketjap, Tjap Tjoy, Kroepoek, Mini loempia,
Lychees
+€ 0
Terug naar Vroeger Oma’s groentesoep, stokbrood met
kruidenboter, draadjesvlees, gehaktballen in de
jus, rode kool, aardappelen en oma’s friet,
rauwkost, stoofpeertjes, pudding,
chipolatebavaroise, fruitsalade
+€ 6
Stamppottenbuﬀet stamppot boerenkool, hutspot, zuurkoolschotel,
rookworst, speklapjes, jus
+€ 0

€5

meerprijs ipv lunch
prijs p.p. €15 p.p.

Pannenkoekbuﬀet

De mooiste a

Buﬀetten

Pannenkoeken met los beleg als spek, appel, stroop en
suiker

€ 2.50

meerprijs ipv lunch
Prijs p.p. €12.50

Snackbuﬀe
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ijs met vru
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chten en

GRATIS
i.p.v. diner

Wij kunnen met veel diëten en eetgewoonten rekening houden. Kijk voor meer informatie in ons magazine “In Vogelvlucht“.

