
 

 

 

 

 

 
 

 

Dinersuggesties 
(voor groepen tot ongeveer 20 personen) 

 
1) 

 

Salade van verse geitenkaas, groene asperges, walnoten 

 en truffeldressing 
of 

Salade van huisgerookte zalm, cherrytomaatjes  

en een dressing op basis van Eilander duindoornmosterd 
*** 

Gegrilde varkens ribroast met een gratin van aardappel, knoflook en salie, 

geserveerd met tomatenboter 
Of 

Op de huid gebakken roodbaarsfilet  

op een Mediterraan stamppotje met witte wijnsaus 
*** 

Vers fruit met sorbetijs en slagroom 

 

 

€ 29,50 p.p. 

 

2) 

 

Serranoham met uiencofijt op een salade  

met vijgen en een frisse bosvruchtendressing    
of 

Carpaccio van tonijnfilet  

met een crème van oude balsamico en feta 
*** 

Gebakken lamsfilet met knoflookaardappeltjes  

en een jus op basis van ‘Lytje Pôle’ 
of 

Op de huid gebakken zeebaarsfilet met 

een tomatenrisotto en saffraansaus 
*** 

In honing gebakken ananas met rozemarijn, 

Geserveerd met boerenroomijs   

 

 

€ 33,50 p.p. 



 

3) 

Salade met gegrilde pompoen, manchego, zontomaat  

en geroosterde pijnboompitten 
of 

Hollandse garnalen met wodkasaus, cherrytomaat,  

port salut, appel en bieslook 
*** 

Ossenhaastournedos op een pasta met een romige truffelsaus,  

groene asperges en rucola 
of 

Gebakken kabeljauwfilet op een puree van aardappel en venkel, 

geserveerd met een beurre blanc van duindoornmosterd 
*** 

Parfait van witte chocolade met cranberry’s en slagroom 

 

 

€ 39,50 p.p. 

 
 

Bovenstaande suggesties zijn aan te vullen met een soep als gang tussen het 

voor- en hoofdgerecht. Hiervoor rekenen wij € 4,00 extra. 

 

Voor grotere groepen kan er in overleg een 3- of 4-gangen menu worden 

samengesteld. Voor groepen vanaf 15 personen kunnen tevens wij een 

smakelijk tapasmenu serveren. Bij kleinere groepen wordt dit in schalen op 

tafel geserveerd en bij grotere groepen wordt dit in buffetvorm aangeboden. 

  
 

 

TAPAS 

Een buffet met daarop een ruim assortiment koude en warme, veelal 

Mediterrane, hapjes. Om een beetje een idee te krijgen, een kleine greep uit 

de hapjes: Brood met pesto’s en tapenades, galia meloen met seranoham,  

salades (bijvoorbeeld Griekse salade, salade met verse geitenkaas en 

tonijnsalade), kruidige aardappelreepjes, verschillende soorten vlees: te 

denken valt aan Mexicaanse hamburgers, spiesjes van varkenshaas en 

chorizo, gemarineerde kip en verschillende soorten vis zoals zalm, tonijn, 

gamba’s,  enz.. 

 

€ 24,50 p.p. 

 

Bovenstaand menu inclusief nagerechtenbuffet 

 

€ 29,50 p.p. 
 

 



 

 

 

 


