
Brunches
B R U N C H  B U F F E T T E N

B R U N C H  R O O D B O N T

Tomaten-basilicumbouillon met gegratineerde

mozzarella croutons

 

Croissants en diverse zachte en harde broodjes

Luxe vleeswaren, Hollandse kaassoorten, 

zoetwaren

Huzarensalade, waldorfsalade en salade met

meloen, geitenkaas en frambozen,

Ardennerham met meloen

 

Champignonpasteitje

Kipreepjes met ui, paprika, champignons in

roomsaus

Omelet met ham, kaas en spinazie

 

Vers fruit met mango-sorbetijs en frambozen 

of yoghurtmousse met Haagse bluf

 

Buffet is inclusief melk en diverse sappen

€ 26,00 p.p. B R U N C H  L I M O U S I N

Heldere bospaddenstoelensoep met ketjap en

asperge

 

Croissants en diverse luxe mini broodjes

Luxe vleeswaren, assortiment van Hollandse en

Franse kazen

Trilogie van gerookte vis; zalm, forel en makreel

Caesarsalade, pastasalade met zalm en dille en

huzarensalade

 

Kipfilet met verse groenten, perzik, cashews en

ketjapsaus

Varkenshaasmedaillons in een kaasjasje met

zachte mosterdsaus

Gevulde omeletjes met spinazie, spek en

Hollandaise saus

 

Trio van desserts; crème brûlée, bastogneparfait,

panna cotta met rood fruit

 

Buffet is inclusief melk en diverse sappen

€ 29,50 p.p.

Een gezellig samenzijn in de middag met vrienden en familie? Maak dat compleet met een van onze

brunchbuffetten. De buffetten zijn incl. melk en sappen, maar kunnen uiteraard uitgebreid worden met

andere drankjes. U kunt ook kiezen voor een van onze luxere lunches met diverse kleine glaasjes met

gerechtjes.



Brunches
B R U N C H  B U F F E T T E N

B R U N C H  L A K E N V E L D E R

Heldere bouillon met gerookte kip en

pastaschelpjes 

 

Croissants en diverse luxe minibroodjes

Luxe vleeswaren, Hollandse kaassoorten,

zoetwaren

Trilogie van visgerechtjes; palingmousse met

komkommer en krokante parmaham, roerei met

gerookte zalm en spinazie, blini met gerookte

forel, ei en wasabimayonaise

Salade met ham, brie en aardbeien, 

kip-kerriesalade, salade van basmatirijst,

doperwtjes en perzik, waldorfsalade, salade met

gedroogde ham, mozzarella, frambozen en

balsamico dressing

 

Kip parmesan, met tomaat en mozzarella

Gesneden varkenshaas in peperroomsaus met een

vleugje cognac, 

pasta met zalm en verse groenten in dillesaus,

risotto en ratatouille

 

Trio van desserts; mini brownie met karamelsaus,

witte chocoladelolly met sinaasappelsaus, parfait

van mango

 

Buffet is inclusief melk en diverse sappen

€ 32,00 p.p. B R U N C H  H O L S T E I N E R

Muligatawny soep (met kerrie en kip)

 

Assortiment zoete Weense broodjes, variëteit van

belegde minibroodjes met rosbief en

remouladesaus, Indische kipsalade, boerenkaas,

York ham met eiersalade, brie met spek en

honing-mosterdsaus, gerookte zalm, gerookte forel

met ei en wasabimayonaise, kipfilet met Goudse

kaas en pestomayonaise

Salade van ham, brie en aardbeien, Brabantse

aardappelsalade en pastasalade met ei, croutons

en ham.

 

Diverse kleine gerechtjes; carpaccio,

garnalencocktail met mango en avocado,

kipcocktail, palingmousse met komkommer en

krokante parmaham, crostini met vitello tonnato

 

Gegrilde lendebiefstuk met groenten mix en

pepersaus

Tropische tongfilet met vruchten in zoet-zure saus

Mini omeletjes met ham, kaas en champignons

 

Buffet van vers fruit met o.a. ananas, meloen,

mango, aardbeien en bosvruchten met slagroom. 

Kleine desserts; bitterkoekjesbavaroise,

chocolademousse, panna cotta met noten en

honing, crème brûlée met Grand Marnier, parfait

van het seizoen.

 

Buffet is inclusief melk en diverse sappen

€ 33,50 p.p.


