DINEREN OP LOCATIE

Op onze feestlocatie kan je heerlijk dineren met jouw
groep daggasten. We hebben verschillende soorten diners
in ons assortiment, maar maken uiteraard ook graag een
diner op maat.

TROUWBUFFET
Kies voor een van onze buffetten en je bent ervan
verzekerd dat er voor ieder wat wils is en iedereen zo
vaak kan gaan als hij/zij zelf wil. Ook kan je binnen onze
buffetten mixen en matchen om zo tot een buffet te
komen dat echt bij jullie past.

TROUWDINER
Gedekte tafels, een tafelindeling en een geserveerd
menu, ook dat is natuurlijk mogelijk. Een heerlijk 3-gangen
diner met voor iedere gast keuze uit twee voorgerechten,
twee hoofdgerechten en twee nagerechten is een
prachtige klassieker en geschikt voor elke bruiloft.

SHARED DINER
Kiezen jullie voor iets heel anders? Houden jullie van een
informele setting maar willen jullie wel proeven van wat onze
keuken te bieden heeft? Kies dan voor ons shared diner.

Wij serveren planken met verschillende kleine
hoofdgerechtjes en deze zetten we midden op tafel. (3
gerechtjes p.p.). Als hoofdgerecht serveren we of een vast
hoofdgerecht of wij gaan rond met verschillende kleine
warme hoofdgerechtjes (4 p.p.). Niet kunnen kiezen welk
dessert je neemt? Bij ons shared diner geen probleem. Dan
serveren wij 3 kleine nagerechtjes per persoon.

Jullie als bruidspaar kunnen uit onze dan geldende
menukaart verschillende gerechten selecteren zodat er voor
iedereen wat lekkers tussen zit! Een mooi excuus om een
avondje te komen proeven toch ;).

Bekijk ons shared diner concept op de website van ons
restaurant Happz.
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TROUWBUFFETTEN

HUWELIJKSBUFFET

HONEYMOONBUFFET

Tomatensoep met room en basilicum of kip-kerrie

Champignonsoep met ham en lenteprei of

kokossoep

runderbouillon met verse groenten

***

***

Huzarensalade | Caesar salade en waldorfsalade |

Stokbrood | toast en kruidenboter

Parmaham met meloen |

Huzarensalade | salade met komkommer,

Varkenshaas in stroganoff saus |

zongedroogde tomaat, Parmaham en asperges met

kipfilet met mango en Brie in kerriesaus |

balsamicodressing | salade met ham, Brie en aardbeien

witte rijst | gegratineerde aardappelschijfjes |

| Parmaham met meloen |

gefrituurde bloemkool | witlof met ham & kaas

carpaccio met Parmezaan, pijnboompitten en dressing,

***
Varkenshaas met een kaasjasje en zachte mosterdsaus

Feestelijke ijstaart met vuurfontein

| kipfilet met tomatentapenade, roomkaas en

Prijs per persoon

€ 27,00 | kinderen € 9,50

Parmaham in basilicumsaus |
risotto met verse groenten | hartige groentequiche |
Kriel uit de oven met verse kruiden en zeezout | Franse
boontjes met spek
***

BUFFET WITTEBROODSWEKEN

Trio van nagerechten

Prijs per persoon

Mosterdsoep of Franse uiensoep
***
Huzaren salade |
salade van botersla met mango, walnoten, Brie en
granaatappelpitjes | salade van meloen, frambozen en
geitenkaas | Vitello Tonnato |
boerenachterham met verse asperges |
Visschotel met o.a. gerookte forel, gerookte zalm,
makreel

Varkenshaas medaillons met spinazie en mozzarella |
Getrancheerde Runderlende met een saus van rode
wijn en sjalotjes |
rösti | gebakken aardappels met een vleugje kerrie en
mosterd | Mediterrane grillgroenten | Italiaanse witlof
met mozzarella
***
Dessert du chef: met 4 seizoens nagerechten

Prijs per persoon

€ 32,00 | kinderen € 9,50
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€ 29,50 | kinderen € 9,50

TROUWDINERS
Kiezen jullie voor een geserveerd diner dan kunnen jullie gerechten kiezen uit onze menukaart. U kunt twee
voorgerechten, twee hoofdgerechten en twee nagerechten. Jullie selectie wordt dan aan jullie gasten voorgelegd. Heb
je een favoriet gerecht dat niet kan missen op jullie bruiloft? Geen probleem! Bespreek het met ons en wij kunnen een
eigen gerecht toevoegen aan jullie keuze. Jullie stellen het 3-gangen menu al samen voor 29,50 p.p.

VOORGERECHTEN
Carpaccio, met Parmezaan, pijnboompitten en truffelsaus, met brood geserveerd
Pakketje van roerei met spinazie, gerookte zalm en een zachte kruidensaus
Caesar salade met kip, croutons, tomaat, olijven en Parmezaan
Salade met warme geitenkaas en honing
Cocktail van Hollandse garnalen met mango en avocado en een dressing van gember en jalapeño
Vitello tonnato met kappertjes, gegrilde paprika en ciabatta brood

Wanneer u de voorgerechten vervangt voor soep rekenen wij 27,- per persoon voor het 3-gangen menu.

HOOFDGERECHTEN
Varkenshaas met spinazie en mozzarella in tuinkruidensaus
Getrancheerde runderlende "Gasterij Vergeer" (met gebakken ui, spek, paprika en champignons in truffeljus)
Meerprijs ossenhaas i.p.v. runderlende 3,- p.p.
Kipfilet met een vulling van tapenade, roomkaas, omwikkeld met parmaham
Zalmfilet in Bladerdeeg met Hollandaisesaus
Kabeljauwfilet in Serranoham met basilicumsaus
Lamsfilet met gestoofde witlof in een honing-thijm saus

NAGERECHTEN
Crème brûlée van Butterscotch
Tira Misu
Trilogie van sorbetijs met vers fruit
Hangop met rood fruit en aardbeien coulis
Parfait van bastogne
Mousse van papayakruim met huisgemaakt mango-ijs en passievruchtsaus

BRUILOFT TIP!
Overdag geen tijd gehad voor een bruidstaart?
Kies dan voor een IJsbruidstaart. Twee vliegen in
een klap. Een aansnijdmoment EN een heerlijk
dessert. Dit tegen een meerprijs van 3,- p.p.
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