Feestelijk(e) ontbijt, lunch, diner en borrels

Kerst & Nieuwjaar
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Feestontbijt 21,50
Duur: 2 uur | aanvang
tussen 07:00 – 09:00 uur |
minimaal 20 personen

Feest Lunchbuffet 27,50
Duur: 2 uur | aanvang tussen 12:00 – 14:00 uur |
minimaal 20 personen
Ontvangst met (alcoholvrije) bubbels

Ontvangst met (alcoholvrije) bubbels

Bospaddenstoelensoep met truffelroom en bosui
Diverse broodsoorten en mini broodjes, gevulde
croissantjes, koffiebroodjes en kerststol
Ruime keuze vleeswaren (casselerrib, rosbief, ham
en kipfilet), kaas (brie, komijn, oude- en jong
belegen kaas) en zoetwaren
Verschillende warme items zoals: gekookte eieren,
scrambled eggs, bacon, worstjes, geroosterde
champignons, griesmeelpudding, mini wafels en
pannenkoekjes
Etagère met zoete versnaperingen zoals; brownie,
worteltaart en mini muffins
Yoghurt met vers fruitsalade
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Diverse broodsoorten en mini broodjes, gevulde
croissantjes, koffiebroodjes en kerststol
Ruime keuze uit vleeswaren (casselerrib, rosbief,
ham en kipfilet) kaas (brie, komijn, oude- en jong
belegen kaas) en zoetwaren
Diverse koude gerechten zoals: ham met meloen,
gerookte zalm en verschillende salades
Diverse warme gerechten zoals: mini quiche, petit
crolines, ragout, groenteomelet en rollade
Zoete versnaperingen zoals: brownie, worteltaart,
mini muffins, kerst banketstaaf, vanille-ijs, bavarois
en warme kersen

Feestelijk(e) ontbijt, lunch, diner en borrels

Kerst & Nieuwjaar

Feestbuffet 34,50
Duur: 3 uur | aanvang tussen 18:00 – 20:00 uur |
minimaal 30 personen
Ontvangst met (alcoholvrije) bubbels
Diverse broodsoorten met kruidenboter, gezouten
roomboter, hummus & roomkaasspread
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Hertencarpaccio
Verschillende koude gerechten: Aardappelsalade met bacon, doperwten,
zilverui, kaas, bieslook en mosterdmayonaise | Visplateau met o.a. gerookte
zalm, tonijnsalade, rivierkreeftenvlees, gerookte forel en makreel | Plateau met
gedroogde ham en meloen | Pastasalades met feta, zongedroogde tomaat,
groene asperges en basilicum | Uitgebreide saladebar
Ruime keuze aan warme gerechten: Gebakken zalm met gepofte tomaat en witte
wijnsaus | Varkenshaas met geroosterde groenten en stroganoffsaus | Geroosterde
biefstukjes met gebakken groenten en pepersaus | Geroosterde kipfilet met
ratatouille en krieltjes | Rollade
Diverse vegan gerechten: Vegan kipstukjes met perzik, paprika en geroosterde
noten | Rijst met geroosterde groenten | Bonne femme groenten in kruidige
tomatensaus | Gekruide wedges | Friet
Grand dessert met onder andere: bavaroise- en ijstaarten, soesjes, petit desserts,
diverse ijssoorten, verse fruitsalade en slagroom

Feestelijk(e) ontbijt, lunch, diner en borrels

Kerst & Nieuwjaar

Borrel Standaard 21,50

Borrel Luxe 24,50

Duur: 2 uur | minimaal 20 personen

Duur: 3 uur | minimaal 20 personen

Oude kaas met cherrytomaat en geroosterde
uiencrumble

Licht geroosterd suikerbrood met brie, dadel en
balsamicostroop

Droge worst met Amsterdams uitje en mosterd

Bietencupje met roomkaas, gerookte zalm en
tomatencrumble

Mini kipsaté met smokey barbecuesaus en furikake
Kaas-rucolakroket met wasabi-mayonaise

Brioche broodje met paté, walnoot en coulis van rood
fruit
Mini kipsaté met smokey barbecuesaus en furikake
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Kaas-rucolakroket met wasabi-mayonaise

Reserveren?
Wij bespreken graag de
mogelijkheden met u!
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Contact
E: sales@hoogkerk.valk.com
T: 050 820 05 12
Maandag t/m vrijdag
09.00 - 17.00 uur

