Brood
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Jonge kaas met truffelmayo
Oude kaas met mosterd crème
Binnenveldse eiersalade
Tonijnsalade met appel en rode ui
Haring met uitjes en zoetzure
komkommer
Warme brie, peertjes, honing en
notenmelange
Gebakken Kernhemkaasje
omwikkeld met spek, ui en
tomatenchutney
Gebakken eendenlever op toast
van suikerbrood
Seizoen paté met
gekarameliseerde appeltjes en
pistachekruim
Frambozenconfituren met krokante
pure chocolade en grof zeezout
Getoast Rustique brood belegd
met knoflook en tomaat
Filet American met uitjes
Breekbroodje met knoflookboter en
tomaat-olijventapenade

Soep en Salade
•
•
•

•

•

•

Tomatensoepje
Slasoepje met een vleugje
knoflook en garnaaltjes
Carpaccio met oude kaas,
pijnboompitten, kappers en
pestomayo
Carpaccio met eendenlever,
pistachenoten en
frambozendressing
Salade in zoete ketjap
gemarineerde biefstukpuntjes met
sezamzaadjes
Gevarieerde
vegetarische
salade

Snacks
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Garnalenkroketjes met baconsaus
Loempia van eend met zwarte
bonensaus
Bordje met gerookte en gedroogde
Veluwse hamsoorten
Bordje gedroogde Veluwse
worstjes
Geplette, gepaneerde garnalen
met pittige saus
Kaaskoekjes met zachte pestodip
Eco Fields kalfsbitterballen
geserveerd met grove mosterd
Malse kipkluifjes hotTaste
Lamsmerquez Eco Fields,
knoflookcreme en zoet-zure
komkommer
Kalfsfrikandelletjes van Eco Fields
met een zoete chutney van tomaat

Zoet
•
•
•
•

Appelcrumble taartje
Chocolade taartje
Krakeling met room en vers fruit
Cake van witte chocolade en
cranberry’s

Vlees
•

•

•
•
•
•

Getrancheerd geserveerd
biefstukje gebakken in
Binnenveldse roomboter
Getrancheerd geserveerd
biefstukje HotTaste gebakken in
boter en sambal
Gekruide gehaktballetjes met
Reypenaar VSOP kaas
Kipstukjes met knoflook en zwarte
bonensaus
Pulled Beef, langzaam gegaarde
en geplukte biefstuk
Eendenborst gelakt met Hoisin en
nogatine

Vegetarisch
•

•
•
•
•

Portabella gevuld met olijven
tapenade, gegratineerd met
blauwe kaas
Geitenkaaskroketjes met
acetobalsamicostroop
Gemarineerde tofu, brie en olijven
in een krokant jasje
Gepofte aardappel met honing en
knoflook
Gebakken aardappeltjes in de schil
met kruidenmayonaise

Vis
•
•

•
•

Zacht gegaard zalmpje met
zeewier en sesamsaus
Rolletje van kabeljauw en spek
geparfumeerd met
dragonmayonaise
Gepelde gamba’s gebakken in
knoflookboter en uitjes
Gepaneerde mosseltjes
geserveerd met kruidendip

Dessert
•
•
•
•
•
•

Roomijs geparfumeerd met olijfolie
Sinaasappel yoghurt van De Kleine
Hope, Valleiboerderij
Yoghurt granaatappelcubs parfait
Gemarmerde witte en bruine
chocolademousse
Crème brulee
Limoensorbetijs met munt en
basilicum

