Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Vergaderarrangement halve dag – excl. lunch

€ 10,50 p.p.

Voor uw vergadering, bijeenkomst of presentatie bieden wij een vergaderarrangement aan die u zelf
naar wens kunt aanvullen en uitbreiden.
In het Vergaderarrangement halve dag - exclusief lunch zit:
Faciliteiten
•
•
•

Vergaderopstelling in U-vorm (dit is mogelijk om aan te passen)
Gebruik van ons zakelijke Wifi netwerk
Flip-over incl. toebehoren

•
•

Onbeperkt karaffen water met munt op tafel
Onbeperkt koffie en thee

Drinks:

Tussendoortjes
•

Diverse koekjes

U kunt hier nog supplementen aan toevoegen. Denk hierbij aan handfruit, bananenbrood en
croissants.

Vergaderarrangement halve dag – incl. lunch

€ 25,- p.p.

Voor uw vergadering, bijeenkomst of presentatie bieden wij een vergaderarrangement aan die u zelf
naar wens kunt aanvullen en uitbreiden.
In het Vergaderarrangement halve dag - inclusief lunch zit:
Faciliteiten
•
•
•

Vergaderopstelling in U-vorm (dit is mogelijk om aan te passen)
Gebruik van ons zakelijke Wifi netwerk
Flip-over incl. toebehoren

•
•

Onbeperkt karaffen water met munt op tafel
Onbeperkt koffie en thee

Drinks:

Tussendoortjes en lunch
•
•
•

Diverse koekjes
Soep van de dag
1,5 sandwich per persoon; keuze uit drie soorten sandwiches

U kunt hier nog supplementen aan toevoegen.

Vergaderarrangement hele dag – incl. lunch

€ 33,50 p.p.

Voor uw vergadering, bijeenkomst of presentatie bieden wij een vergaderarrangement aan die u zelf
naar wens kunt aanvullen en uitbreiden.
In het Vergaderarrangement hele dag dag - inclusief lunch zit:
Faciliteiten
•
•
•

Vergaderopstelling in U-vorm (dit is mogelijk om aan te passen)
Gebruik van ons zakelijke Wifi netwerk
Flip-over incl. toebehoren

•
•

Onbeperkt karaffen water met munt op tafel
Onbeperkt koffie en thee

Drinks:

Tussendoortjes en lunch
•
•
•
•
•

Diverse koekjes
Soep van de dag
1,5 sandwich per persoon; keuze uit drie soorten sandwiches
Handfruit
Mueslirepen

U kunt hier nog supplementen aan toevoegen.

Sit-down diner 3 gangen

€ 34,50

Geniet van een overheerlijk zomers menu.

Voorgerecht – keuze uit:
•
•
•

Gepofte bietencarpaccio, met zwarte knoflook crème, geitenkaas en sinaasappelkerveldressing
Zalm gravad lax, met frambozen-citrusreductie, mierikswortelcrème en zwarte
gedroogde olijvencrumble
Steak tartaar op Franse wijze, met veldsla en croutons

Hoofdgerecht – keuze uit:
•
•
•

Sukade sous-vide gegaard, met aardappelrösti, seizoengroenten, gepofte banaansjalot
en jus de veau
Torched zeebaars met aardappelmousseline, geroosterde groenten en antiboise
Paddenstoelenrisotto met gepekelde citroen, prei van de BBQ en bospeen

Nagerecht – keuze uit:
•
•

Chocoladewafel met crèmeux van passievrucht
Frambozen ‘steen’ met roodfruit

Walking diner 4 gangen

€ 34,- p.p.

Een luxe walking diner, bestaande uit de volgende vier gangen:
•
•
•
•

Gravad lax
Steak Tartaar
Ravioli Beurre Blanc
Zeebaars

Voor de vegetariërs wordt een aangepast menu gemaakt.

BBQ Buffet

€ 35,- p.p.

Geniet van een overheerlijk zomers BBQ buffet, de gerechten zijn op de BBQ bereid. Wil je er live
cooking bij? Laat dat dan vooraf weten!
Ons BBQ buffet bestaat uit:
Salades
•
•
•

Verse aardappelsalade met spekjes
Gevulde linzensalade
Frisse watermeloen salade met feta en munt

Van de BBQ
•
•
•
•
•

Verse worst
Kipsaté van kippendij
Spareribs
Gambaspiesjes
Maïskolf

Optioneel: Argentijnse entrecote met overheerlijke chimichurri (€7,50 p.p.)

On the side
•
•

Baguettes met olijfolie, gezouten boter en kruidenboter
Cocktail- & knoflooksaus

•

Jamaican style ananas van de BBQ

Dessert

Optioneel: Schepijs van patisserie min 7 (€2,50 p.p.)

Frans Buffet

€ 28,50 p.p.

Geniet van een overheerlijk en smaakvol buffet in Franse stijl.
•
•
•

Coq au vin
Lamsragout
Runderstoof met Westmalle bier

•
•

Aardappelmousseline
Geroosterde aardappelen

•
•

Frisse salade met wortel, amandel en krenten
Salade met riso, groene olijven, munt en geitenkaas

Hollands Buffet

€ 25,- p.p.

Hollands Buffet met Neerlands klassiekers. Bekende gerechten op Bosbaanse wijze bereid.
•
•
•

Andijvie Stamppot
Hutspot
Aardappelpuree met gekonfijte zuurkool

•
•
•
•

Rookworst
Gehaktbal
Sukade
Speklap

•
•
•
•

Amsterdams zuur
Piccalilly
Mosterd
Jus du veau

Lunchmenu

€ 15,50 p.p.

Voorgerecht - uw gasten kunnen kiezen uit:
•
•

Huisgemaakt verse soep (Basilicum-tomatensoep of soep van de dag).
Caesar salade met huisgemaakte ansjovisdressing, little gem, pancetta, ei en malse
sousvide gegaarde kip.

Hoofdgerecht - uw gasten kunnen kiezen uit:
•
•
•
•

Sandwich met huisgemaakte tonijnsalade met frisse Granny Smith appel, radijs,
kappertjes, alfalfa en veldsla.
Sandwich met gerookte biefstuk met truffelmayonaise, Parmezaanse kaas, rucola en
pompoenpitten.
Sandwich met humus & frisse tomaat-koriandersalade, Griekse yoghurt met geroosterde
knoflook en pompoenpitten.
Runderkroketten op brood met twee ambachtelijke rundvleeskroketten van de slager en
mosterd.

Drankarrangementen
Drankarrangement nationaal 2 uur

€ 22,- p.p.

Drankarrangement nationaal 3 uur

€ 26,- p.p.

Drankarrangement nationaal 4 uur

€ 30,- p.p.

Ons drankenarrangement nationaal bestaat uit:
•
•
•
•
•
•

Heineken tapbier
Frisdranken
Witte, rode & rosé wijn
Jenever
Vieux
Martini

Organic koffie en thee met koekjesassortiment

€ 4,50 p.p.

Wij bieden een uitgebreid koffieassortiment aan van Organic Coffee en thee van The Valley.

Locatiehuur
Eventruimte bovenzaal

€ 500,- per dagdeel

Groepen v.a. 50 personen benedengedeelte (buiten/binnen)

€ 250,- per dagdeel

Groepen tot 50 personen benedengedeelte (buiten/binnen)

€ 125,- per dagdeel

