
 
 
 
 

Informatie 
 
Het Wantijpaviljoen is uitermate geschikt voor het organiseren van uw huwelijksfeest, trouwlocatie, 
receptie, diner of bedrijfsbijeenkomst. Tevens zijn wij officiële trouwlocatie. De verschillende zalen & 
restaurants (airconditioning), gratis parkeergelegenheid, en grote zomerse terrassen bieden alle 
mogelijkheden voor uw party. Hieronder geven wij u een overzicht van onze prijzen en de mogelijkheden 
die u bij ons kunt vinden. Op onze website www.wantijpaviljoen.nl staat het volledige aanbod. 
 

All-in recepties en feestavondprijzen prijzen vanaf 30 personen: 
 

All-in receptie  2  uur          p/p  € 20,00 
Bij aankomst koffie met taartenbuffet, onbeperkt aantal receptiedranken, en  
2 x warm bittergarnituur. 
 

All-in receptie  2 ½  uur         p/p  € 23,50 
Bij aankomst koffie met taartenbuffet, onbeperkt aantal receptiedranken, en  
een luxe koud bittergarnituur en 2 x warm bittergarnituur. 
 

All-in receptie  3  uur          p/p  € 27,00 
Bij aankomst koffie met taartenbuffet, onbeperkt aantal receptiedranken, en  
een luxe koud bittergarnituur en 2 x warm bittergarnituur. 
 

All-in feestavond  4 uur         p/p  € 33,50 
Bij aankomst koffie met taartenbuffet, gedurende de avond onbeperkt receptiedranken,  
en 3 x warm en 1 x luxe koud gevarieerd bittergarnituur. 
 

All-in feestavond  5 uur         p/p  € 38,50 
Bij aankomst koffie met taartenbuffet, gedurende de avond onbeperkt receptiedranken,  
en 3 x een warm en 1 x luxe koud gevarieerd bittergarnituur. 
 

• U kunt voor uw party onze complete DJ- installatie met professionele licht- en geluidsinstallatie en 
muziek huren, kosten DJ-installatie € 175,00, met DJ mogelijk, diverse DJ’s in ons bestand. 

• Het door u opgegeven aantal personen wordt doorberekend, u kunt de aantallen tot 3 dagen tevoren 
wijzigen. 

• Regelt u zelf muziek (band of DJ) dan berekenen wij € 75,00 voor stroomgebruik etc.  
• Kinderen t/m 3 jaar zijn gratis en van 4 tot 12 jaar wordt 50 % van de arrangementsprijs berekend. 
• Indien u op onze locatie wilt trouwen zijn de kosten afhankelijk van uw wensen. 
• DJ’s en bands/muziek geen probleem tot maximaal 95 dB.  
• Het gebruik van confetti is binnen en buiten niet toegestaan ivm ligging in park, bij gebruik             

berekenen wij € 50,00 opruimkosten. 
• Kosten beamer met scherm € 35,00, microfooninstallatie € 35,00. 
 

RECEPTIEDRANKEN  
Onderstaande dranken worden gedurende de all-in arrangementen onbeperkt geschonken: 
Koffie / thee   Alcoholvrij bier, Radler  Wijn per glas wit, zoet en droog, rood en rosé 
Bier v/d tap   Diverse limonades  Jenever, vieux en bessenjenever en apfelkorn  
Chocomel / fristi   Witte en rode port  Witte en rode Martini 
Sherry droog / medium  Vruchtensappen  Safari, Boswandeling, Passoa, Malibu 
 

UITBREIDING DRANKENPAKKET MEERPRIJS per uur € 2,00 p/p  
Onderstaande dranken worden gedurende de all-in arrangementen onbeperkt geschonken, echter geen 
exclusieve whisky’s of cognac, deze berekenen wij afzonderlijk.  
Bombay Sapphire gin  Famous grouse whiskey   Campari Cointreau Licor 43  
Bacardi     Wodka    Amaretto Baileys  Tia Maria  
 

APERITIEF / BIJ DE KOFFIE: 
Feestgebak  € 2,95  Zachte nougat  € 1,75  Petit four € 2,75 
Grootgebak  € 3,50  Hazelnootgebak € 3,75  Cake  € 1,75 
Belegd broodje assorti € 2,75  Taartenbuffet  € 2,75  Donuts  € 2,25 
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BRUIDSTAARTEN: 
Bruidstaart 2 – lagen  (25/30 personen) € 165,00 Bruidstaart 3–lagen (35/40 personen) € 220,00 
Bruidstaart 4 – lagen (55/60 personen) € 300,00 Bruidstaart 5-lagen (75/80 personen) € 400,00 
Prosecco     per glas  € 4,50   per fles €   24,50          IJsbruidstaart p/p    €     7,50 
 

BITTERGARNITUREN / LATE NIGHT SNACKS: 
Warme snack  € 0,95  Broodje frikandel € 2,95  Miniquiches   € 1,35 
Zakje frites met mayo € 2,75  Kaas of worstgarnituur € 1,25  Ola ijsjes v.a.   € 0,95 
Broodje kroket  € 2,95  Saucijzenbroodje(groot) € 3,00  Worstenbroodje  € 2,95  
IJshoorntje  € 3,00  Wrap gerookte zalm € 3,00  Belegd broodje  € 2,75 
Kipsaté stokbrood 3 st. € 7,50   Zoute koekjes/nootjes € 1,00       
 

Late night Bites : 
Moink Balls (gehakt met spek omwikkeld) € 3,25  Spare-ribs    € 3,25  
Minibroodje hamburger    € 3,25  Smokey Chickenwings   € 3,25 
Min broodje pulled pork    € 3,25  Smokey Chickenwrap    € 3,25 
Minipaprika gevuld met pulled pork  € 3,25  Maïskolf    € 3,25  
 
Bittergarnituur “Biesbosch” € 7,50   Garniturenbuffet “Complet” € 13,50 
Toast divers (o.a. stokbrood filet, zalm, brie etc.)   Hollandse en franse kazen   
3 x Warme minisnacks (o.a. bitterbal, kipfingers,   Kipsaté met pindasaus 
frikandel, kaashapje,kipkrokant, garnalen etc.   Huzarensalade & Kip-kerriesalade  
(i.p.v. toast ook 4 x warm mogelijk    Gevulde eieren & tomaten    
        Stokbrood en kruidenboter 
         
Satébuffet € 16,50   
Varkenshaassaté in pindasaus   Gebakken uitjes, atjar, augurk  Stokbrood  
Kipsaté in zoetzure saus    Kroepoek      Frites 
 
KOFFIETAFEL/BUFFET (minimaal 10 personen)    € 18,50 
Kopje soep naar keuze    Oude en jonge kaas   Confitures 
Ambachtelijke kroket   Diverse vleeswaren   Luxe harde witte broodjes  
Krentenbollen    Bruin en wit brood   Diverse zoetwaren 
Croissants    Witte en bruine bolletjes   Luxe harde bruine broodjes 
Gedurende de koffietafel is tweemaal het serveren van koffie, thee, melk, karnemelk inbegrepen. 
 
Uitbreidingsmogelijkheden koffietafel / brunch: 
Huzarensalade  € 5,50  Zalmsalade  € 6,75  Gerookte zalm  € 6,50 
Pasteitje met ragout € 4,75  Verse fruitsalade € 3,95  Chocoladefontein  € 4,75 
Scrambled eggs (roerei) € 2,00  Vers fruit heel  € 1,75  Overig op aanvraag  
 
BRUNCHBUFFETTEN (minimaal 20 personen) * 
 
Brunch ”Londen”   € 24,50    Brunch “Parijs”  € 27,50 
Koude gedeelte      Koude gedeelte  
Luxe witte & bruine bolletjes              Minibroodjes gerookte zalm & brie        
Diverse luxe broodsoorten              Diverse luxe broodsoorten 
Diverse hollandse vleeswaren     Croissants     
Krentenbrood met spijs               Waldorfsalade 
Croissants                Sandwich rosbief 
Huzarensalade                Diverse vleeswaren & kaas 
Diverse soorten hollandse kaas     Verse fruitsalade  
Vruchtenkwark                Vruchtenkwark 
Diverse zoetwaren      Diverse zoetwaren 
Warme gedeelte                                      Warme gedeelte                                    
Quiche Lorraine               Pasteitje met ragoût 
Boerenomelet                Boerenomelet          
Scrambled eggs (roerei)      Gebraden beenham         
Gekookte eieren      Scrambled eggs (roerei)         
Gebakken spek                Gebakken spek en gekookte eieren   
 
*) Koffie, thee, melk en karnemelk gedurende de brunch inbegrepen. 
 
Prijzen onder voorbehoud 



 
 

BUFFETTEN (vanaf 20 personen) 
 

 
 
Buffet ”Dordrecht” € 29,50      Buffet ”Milaan” € 32,50      Buffet ”Antwerpen” € 32,50 
Koude gedeelte Koude gedeelte Koude gedeelte   
Huzarensalade Italiaanse bruschetta  Zeevruchtensalade met garnalen 
Zalmsalade     Carpaccio van ossehaas   Pastasalade met pastrami en tapenade 
Waldorfsalade            Tomatensalade met mozzarella       Carpaccio van zalm met kreeftenstaart 
Ham met meloen en ananas          Pastasalade         Serranoham met ananas en meloen 
Gerookte vis en zalmschotel            Opgemaakte zalmforel   Lauwwarme beenham op klem  
Gevulde eieren en garnituren Antipasti          Gevulde eieren en tomaten   
Warme gedeelte Warme gedeelte Warme gedeelte   
Varkenshaas in champignonsaus Gebraden runderentrecote Ossenhaas met Stroganoffsaus  
Kipsaté in pikante pindasaus Italiaans visstoofpotje  Gepocheerde zalm met dillesaus 
Warme groente van ‘t seizoen Warme groente van ‘t seizoen Warme groente van ‘t seizoen 
Frites & rijst  Pommes gratin & risotto Aardappelkroketjes & frites 
 

Buffet ”Marrakesh” € 32,50    Tapasbuffet “Malaga”€ 29,50   Buffet “New York” € 31,50 
Koude gedeelte                                  Koude gedeelte Koude gedeelte 
Gerookte rib-eye carpaccio Gazpacho Andaluz (koude soep)       Watermeloen gevuld met garnalensalade 
Bietensalade geitenkaas          Chorizo met olijven        Salade van pasta en kip 
Couscoussalade           Jambon Ibérico (ham)        Aardappelsalade met spek 
Garnalensalade                     Boquerones (ansjovis)        Komkommersalade 
Gerookte zalmschotel               Pan con ajo           Beansalad met olijven 
Warme gedeelte                                 Warme gedeelte                                   Warme gedeelte  
Ossenhaas in pepersaus          Calamaris (gefrituurde inktvis)       Californische beenham 
Gegrilde kabeljauw in kruidenkorst      Kip en chorizo in mosterdsaus       Kalkoen in sinaasappelsaus 
Curry van groenten           Gamba’s met knoflooksaus       Geroosterd rundvlees en ananaschutney 
Saffraanrijst            Paella met zeevruchten en kip       Maiskolf met boter 
Gekruide roseval-aardappel          Tortilla Espagnol          Uienringen gefrituurd 
             Patatas bravas         Cajun-aardappel  
 
Bij bovenstaande buffetten wordt het warme en koude buffet gelijktijdig geserveerd.  
     
Dessertbuffet “Glace” à € 12,75         Dessertbuffet “Chocolat” à € 17,00 
Flensjes met banketbakkersroom              Chocoladefontein compleet 
Desserttaart en bavaroisdessert    Tiramisu en chocolademousse 
Vanille roomijs               Vanilleroomijs en sorbetijs 
Verse fruitsalade   Omelette Siberienne 
Chocolademousse   Verse fruitsalade 
Slagroom    Slagroom en vuurwerk 
 

HIGH-TEABUFFETTEN (minimaal 10 personen) 
Babyshower € 21,50         High Tea “George V” € 23,50  High Tea “Waldorf” € 26,50 
Bonbons Chocoladefontein compleet Chocoladefontein compleet 
Scones met crème fraîche Bonbons & macarons Brownies & cheesecake 
Cupcakes Scones met crème fraîche Soesjes & macarons 
Macarons Minibroodjes gerookte zalm & brie Bonbons & baby cupcakes 
Zachte nougat  Petit fours & soesjes  Minibroodjes gerookte zalm  
Minbroodjes Old Rotterdam  Sandwich ei-bieslooksalade Sandwich met rosbief  
Minibroodjes kipfilet & komkommer Sandwich kipfilet & komkommer  Sandwich ei-bieslooksalade & komkommer 
Diverse theesoorten&  koffie Quiche Lorraine (warm) Pasteitje met ragout (warm) 
Gerechten roze of blauw gekleurd    Diverse theesoorten & koffie       Diverse theesoorten & koffie 
 
U kunt in overleg met onze chef-kok de buffetten uiteraard naar uw wensen aanpassen. 
 

Chocoladefontein extra bij onze buffetten € 4,75 p/p  

Beeld een fontein in vervang het water door warme Belgische chocolade, en zie vloeiende chocolade waarin u en uw 
gasten vers fruit, lange vingers, soesjes e.d. houden en dan genieten. Restaurant  "Wantijpaviljoen"  biedt deze 
chocoladefontein aan. Bestel voor uw gelegenheid een fontein met zalige donkere of romige witte chocolade en laat 
een onvergetelijke herinnering achter bij uw gasten! Met de fontein die bij u past, met de chocolade in uw favoriete 
smaak, fruit naar uw keuze; alles wordt geregeld. De Callebautchocolade en het fruit zijn uiteraard van topkwaliteit. 
Dit is niet afzonderlijk te bestellen, alleen als extra bij de diverse buffetten. 
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.BBQ BUFFETTEN vanaf de BBQsmoker (vanaf 20 personen) 
 
BBQ-buffet “Classic” € 28,50 p/p            
Chicken Satay Skewer, traditioneel gemarineerde heerlijke malse kippendijen van de BBQsmoker met pindasaus. Pork 
Skewer, shaslick van varkensvlees met paprika en ui, Beef Hamburger, 100 % Rundvleesburger, Chorizo Argentina, 
gekruide worst Argentijnse stijl, bewerkt met koriander & gember. Mixed salad, salade van diverse soorten rauwkost. 
Potatosalad, Amerikaanse aardappelsalade en frites en stokbrood en bijpassende sauzen.   
 

BBQ-buffet “Luxe” € 30,00 p/p    
Pork Satay Skewer, gemarineerde varkenshaassaté van de smoker met pindasaus. Beef Hamburger, 100 % 
Rundvleesburger, Spare Ribs, gemarineerde ribben van het varken, heerlijk mals met een licht zoete en pittige marinade. 
Salmon Papillote, verse Noorse zalm en papillotte met gemarineerde groenten en kruiden Mixed salad, salade van 
diverse soorten rauwkost. Potatosalad, Amerikaanse aardappelsalade en frites en stokbrood en bijpassende sauzen. 
  

BBQ “New Jersey” € 33,50 p/p  
Pulled Pork Hamburger, 100 % rundvleesburger bedekt met langzaam gegaarde pulled pork (varkensschouder) Spare 
Ribs, gemarineerde ribben van het varken, heerlijk mals met een licht zoete en pittige marinade. Chorizo Argentina, 
gekruide worst Argentijnse stijl, bewerkt met koriander & gember.  Smokey Pulled Chicken Wrap, warme Mexicaanse 
wrap gevuld met BBQ-rub gemarineerde kippendijen. Mixed salad, salade van diverse soorten rauwkost. Potatosalad, 
Amerikaanse aardappelsalade en frites en stokbrood en bijpassende sauzen. 
 

BBQ “Texas” € 33,50 p/p   
Pulled Pork Cheeseburger, 100 % Rundvleesburger bedekt met langzaam gegaarde pulled pork (varkensschouder) en 
cheddarcheese. Spicy Belly Bacon, met pittige BBQ-rub gemarineerd buikspek (varkensvlees), opgerold en langzaam 
gegaard in plakken geserveerd. Herby Salmon Chops, verse moten Noorse zalm gemarineerd in mosterd en dille-rub . 
Chicken Satay Skewer, traditioneel gemarineerde heerlijke malse kippendijen van de smoker met pindasaus. Mixed 
salad, salade van diverse soorten rauwkost. Beansalad, salade van Amerikaanse kidneybonen, met frites, stokbrood en 
bijpassende sauzen. 
 

BBQ “Louisiana” € 36,50 p/p 
Beef Skewer, mals rundvlees op smaak gebracht met onze BBQbeef-rub, geserveerd aan een spies. California Style Ham, 
oerhammetjes overgoten en gemarineerd met een zoete rub van bruine suiker, honing en donker bier. Whole Side 
Salmon, hele verse Noorse zalm, ingepakt in een crispy kruidenkorst van verse groene kruiden en citroen. Spicy Chicken 
Thighs, pittig gekruide malse kippendijen. Mixed salad, salade van diverse soorten rauwkost. Ceasar salad, crispy salade 
met kip, bacon, ei, croutons en ansjovisfilets en frites en stokbrood en bijpassende sauzen. 
 

BBQ “Kentucky” € 36,50 p/p  
Black Angus Burger, 100 % Black Angus rundvleesburger met old style-garnituur. Porterhouse Steak, entrecote van mals 
rundvlees licht gemarineerd met onze BBQ-beefrub en gegrild op de BBQsmoker. Garlic Style Gamba's, in knoflookolie en 
verse groene kruiden gemarineerde gegrilde gamba's. Pulled Pork, heerlijk malse langzaam gegaarde varkensschouder 
samengebonden, en daarna gemarineerd met onze BBQ-rub. Spicy Chicken Wings, kippenpootjes- en vleugels met een 
spicy rub. Mixed salad, salade van diverse soorten rauwkost. Potatosalad, Amerikaanse aardappelsalade en frites en 
stokbrood en bijpassende sauzen. 
 

BBQ “Oklahoma” € 36,50 p/p 
Steak Picanha, met enkel peper en zout gekruid staartstuk van het rund. Pork Bacon Steak, varkenshaas, gemarineerd 
en gevuld met een zachte geitenkaas en omwikkeld met spek, waarna krokant gebakken op de BBQsmoker. Wrap Pulled 
Chicken, warme wrap gevuld met in BBQ-rub gemarineerde kippendijen en garnituur. Corn Cob, maiskolf geserveerd met 
roomboter en zout. Chop Skewer, gemarineerde en gekruide stukken kabeljauw op een spies geserveerd.  Mixed salad, 
salade van diverse soorten rauwkost. Oklahoma salad, aardappelsalade, bacon, selderij, radijs, bieslook, paprika en dille 
en frites en stokbrood en bijpassende sauzen. 
 
 
Prijzen onder voorbehoud 

 
 



MENUSUGGESTIES 
Wij hebben een aantal  menu’s voor u samengesteld, in vermelde prijzen zijn wij uitgegaan 
van gezelschappen vanaf 10 personen. De menu’s en gerechten dienen van tevoren aan ons te 
worden doorgegeven, aangezien wij deze gerechten niet op voorraad hebben.  Indien u dieet- 
of allergiewensen heeft verzoeken wij u dit vooraf aan ons te doorgeven. De gerechten kunt u 
niet op de dag zelf bestellen, dan is onze à la carte kaart beschikbaar. 

 

Menu ‘Biesbosch’ € 31,50                      Menu ‘Central’  € 31,50 
Tomatensoep       Champignonroomsoep 

         Wiener schnitzel              Hollandse biefstuk met Stroganoffsaus 
Coupe ijs met vruchten en slagroom             Coupe ijs met vruchten en slagroom 

 

Menu ‘Ter Steeg’ € 32,50       Menu ‘Hyde’ € 32,50 
Gerookte ham met meloen     Cocktail van grapefruit en surimikrab 

Varkenshaas met champignonroomsaus    Gegrilde moot zalm met dillesaus 
Dame blanche                   Dame blanche 

 

Vegetarisch Menu   € 28,50         Menu ‘Veluwe’ € 35,00 
Wrap gevuld met roomkaas, avocado en groenten     Vitello Tonnato, pastrami met tonijnmayonaise 

Sushicrunch met little gem en sojasaus            Gegrilde zeebaars  en kreeftensaus 
3 Gevulde soesjes met vanille-ijs en karamelsaus  3 Gevulde soesjes met vanille-ijs en karamelsaus 

 
Menu ‘Merwesteyn’ € 37,50        Menu ‘Zeeland’  € 37,50 
Gerookte rib-eye met pepermayonaise             Tartaar van verse tonijn 

Runderbouillon met room in glas      Kreeftensoep met room in glas 
              Duet van varkenshaas en ossenhaas Gebakken kabeljauwfilet met kruidenkorst 

en rode wijnsaus en Hollandaisesaus 
         Zeezout-cranberrynougat met vanille-ijs     Zeezout-cranberrynougat met vanille-ijs 

 

         Menu ‘Vondel’ € 39,50     Menu ‘ Versailles’  € 39,50 
Carpaccio van ossenhaas            Carpaccio van verse tonijn      

Ossenstaartbouillon met kruidenroom      Courgettesoep met zalm 
Spoom                             Spoom 

Entrecote met rode wijnsaus en sjalotjes    Roodbaarsfilet met een kreeftensaus 
Grand Dessert                     Grand Dessert 

 

HUWELIJKSMENU 
 

Wij hebben voor uw huwelijksfeest een perfect  “HUWELIJKSMENU" samengesteld. Naast de combinatie van de gerechten 
komen de symbolen die met het huwelijk te maken hebben naar voren in het menu. Het huwelijk loopt als een rode draad 
door het menu. Prijs p/p 32,50  

 

ASSIETTE 'AMOUREUSE' 
Roosjes van gerookte Serranoham met meloen  

  

FILET DE PORC 'PROMESSE DE MARIAGE' 
Médaillons van varkenshaas vergezeld van een rozemarijnsaus  

en met hartjes van aardappeltaart 
                                    

GLACE 'CÉLÉBRATION' 
 Vanille- en aardbeienijs met slagroom, een trouwboekje van marsepein, 

en begeleid door vers fruit 
 

Alle voorgerechten worden geserveerd met stokbrood of toast, boter en kruidenboter. De hoofdgerechten worden 
geserveerd op verse groente en begeleid door een aardappelgarnituur. Uiteraard kunt u in overleg met onze chef-kok uw 

wensen van tevoren kenbaar maken. Tevens hebben wij diverse kindermenu’s en dieet- of vegetarische menu’s.  
Heeft u een allergie, geef dit van tevoren aan ons door. 
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“WALKING DINNER” informatie 

 
Dit diner in ongedwongen sfeer serveren wij met kleinere en verfijnde gerechten. Wij serveren meer 

gangen, welke u niet aan tafel hoeft te nuttigen. De gerechten worden uitgeserveerd. 
 Wij hebben al enkele complete menu’s voor u samengesteld, maar uiteraard kunt u ook zelf   

een “walking dinner” van tevoren samenstellen. 
 

WALKING DINNER “NIJMEGEN” € 42,50 
 

Trio baguette: filet Americain, gerookte kip en brie     €   6,00 
Runderbouillon met kruidenroom       €   4,50 
Kabeljauwfilet met kruidenkorst        € 10,50 
Spoom van whisky, honing en vanille-ijs        €   4,00 
Rolleaux van varkenshaas en parmaham met ketjapsaus     € 12,50 
Grand dessert          €   8,75 

WALKING DINNER “LONDON”  € 48,50 
 

Gerookte kip met zongedroogde tomaten      €   6,50 
Coppa di Parma met perzikcompote       €   5,50 
Kokos kippensoep met kerrieroom       €   4,00 
Spoom van meloen, bruine rum en passie      €   4,00 
Saltimbocca van ossenhaas, uitjes, basilicum en rode portsaus    € 14,50 
Kaasterrine met notenbrood en olijven-tapenade      €   4,50 
Dessertbuffet ‘Glace’         € 12,75 
 

WALKING DINNER “NEW YORK” € 50,00 
  

Gerookte eend met ganzenleverpaté       €   9,00 
Zalmrozet met een scampi en kruidenkaas      €   7,00 
Pasteitje van boerenham, ei en kerrieragout      €   4,50 
Fazantenbouillon met sinaasappelroom       €   4,50 
Quiche van spek en uien geserveerd met paddenstoelen     €   4,50 
Spoom van limoen en wodka        €   4,00 
Zeewolf ingerold met spek, geserveerd met rode wijnknoflooksaus   €   7,50 
Dessertbuffet ‘Glace’         € 12,75 
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	Koude gedeelte      Koude gedeelte
	Luxe witte & bruine bolletjes              Minibroodjes gerookte zalm & brie
	Diverse luxe broodsoorten              Diverse luxe broodsoorten
	Diverse hollandse vleeswaren     Croissants
	Krentenbrood met spijs               Waldorfsalade
	Croissants                Sandwich rosbief
	Huzarensalade                Diverse vleeswaren & kaas
	Diverse soorten hollandse kaas     Verse fruitsalade
	Vruchtenkwark                Vruchtenkwark
	Diverse zoetwaren      Diverse zoetwaren

	Warme gedeelte                                      Warme gedeelte
	Quiche Lorraine               Pasteitje met ragoût
	Boerenomelet                Boerenomelet
	Scrambled eggs (roerei)      Gebraden beenham
	Gekookte eieren      Scrambled eggs (roerei)
	Gebakken spek                Gebakken spek en gekookte eieren

	BUFFETTEN (vanaf 20 personen)
	Buffet ”Dordrecht” € 29,50      Buffet ”Milaan” € 32,50      Buffet ”Antwerpen” € 32,50

	Koude gedeelte Koude gedeelte Koude gedeelte
	Huzarensalade Italiaanse bruschetta  Zeevruchtensalade met garnalen
	Waldorfsalade            Tomatensalade met mozzarella       Carpaccio van zalm met kreeftenstaart
	Ham met meloen en ananas          Pastasalade         Serranoham met ananas en meloen
	Gevulde eieren en garnituren Antipasti          Gevulde eieren en tomaten


	Warme gedeelte Warme gedeelte Warme gedeelte
	Varkenshaas in champignonsaus Gebraden runderentrecote Ossenhaas met Stroganoffsaus
	Kipsaté in pikante pindasaus Italiaans visstoofpotje  Gepocheerde zalm met dillesaus
	Warme groente van ‘t seizoen Warme groente van ‘t seizoen Warme groente van ‘t seizoen
	Frites & rijst  Pommes gratin & risotto Aardappelkroketjes & frites
	Buffet ”Marrakesh” € 32,50    Tapasbuffet “Malaga”€ 29,50   Buffet “New York” € 31,50


	Koude gedeelte                                  Koude gedeelte Koude gedeelte
	Gerookte rib-eye carpaccio Gazpacho Andaluz (koude soep)       Watermeloen gevuld met garnalensalade

	Warme gedeelte                                 Warme gedeelte                                   Warme gedeelte
	Curry van groenten           Gamba’s met knoflooksaus       Geroosterd rundvlees en ananaschutney
	Saffraanrijst            Paella met zeevruchten en kip       Maiskolf met boter
	Patatas bravas         Cajun-aardappel
	Dessertbuffet “Glace” à € 12,75         Dessertbuffet “Chocolat” à € 17,00

	Flensjes met banketbakkersroom              Chocoladefontein compleet
	Desserttaart en bavaroisdessert    Tiramisu en chocolademousse
	Vanille roomijs               Vanilleroomijs en sorbetijs
	Verse fruitsalade   Omelette Siberienne
	Chocolademousse   Verse fruitsalade
	Slagroom    Slagroom en vuurwerk
	HIGH-TEABUFFETTEN (minimaal 10 personen)
	Babyshower € 21,50         High Tea “George V” € 23,50  High Tea “Waldorf” € 26,50
	Bonbons Chocoladefontein compleet Chocoladefontein compleet
	Scones met crème fraîche Bonbons & macarons Brownies & cheesecake
	Cupcakes Scones met crème fraîche Soesjes & macarons
	Macarons Minibroodjes gerookte zalm & brie Bonbons & baby cupcakes
	Zachte nougat  Petit fours & soesjes  Minibroodjes gerookte zalm
	Minbroodjes Old Rotterdam  Sandwich ei-bieslooksalade Sandwich met rosbief
	Minibroodjes kipfilet & komkommer Sandwich kipfilet & komkommer  Sandwich ei-bieslooksalade & komkommer
	Diverse theesoorten&  koffie Quiche Lorraine (warm) Pasteitje met ragout (warm)
	Gerechten roze of blauw gekleurd    Diverse theesoorten & koffie       Diverse theesoorten & koffie


	Chocoladefontein extra bij onze buffetten € 4,75 p/p
	BBQ-buffet “Classic” € 28,50 p/p
	Chicken Satay Skewer, traditioneel gemarineerde heerlijke malse kippendijen van de BBQsmoker met pindasaus. Pork Skewer, shaslick van varkensvlees met paprika en ui, Beef Hamburger, 100 % Rundvleesburger, Chorizo Argentina, gekruide worst Argentijnse ...
	BBQ-buffet “Luxe” € 30,00 p/p
	Pork Satay Skewer, gemarineerde varkenshaassaté van de smoker met pindasaus. Beef Hamburger, 100 % Rundvleesburger, Spare Ribs, gemarineerde ribben van het varken, heerlijk mals met een licht zoete en pittige marinade. Salmon Papillote, verse Noorse z...
	BBQ “New Jersey” € 33,50 p/p
	BBQ “Texas” € 33,50 p/p
	BBQ “Louisiana” € 36,50 p/p
	BBQ “Kentucky” € 36,50 p/p
	BBQ “Oklahoma” € 36,50 p/p
	Coupe ijs met vruchten en slagroom             Coupe ijs met vruchten en slagroom
	Menu ‘Ter Steeg’ € 32,50       Menu ‘Hyde’ € 32,50
	Vegetarisch Menu   € 28,50         Menu ‘Veluwe’ € 35,00

	Gerookte rib-eye met pepermayonaise             Tartaar van verse tonijn
	Menu ‘Vondel’ € 39,50     Menu ‘ Versailles’  € 39,50

	Spoom                             Spoom
	Entrecote met rode wijnsaus en sjalotjes    Roodbaarsfilet met een kreeftensaus

	ASSIETTE 'AMOUREUSE'
	Roosjes van gerookte Serranoham met meloen
	FILET DE PORC 'PROMESSE DE MARIAGE'

	GLACE 'CÉLÉBRATION'
	WALKING DINNER “NIJMEGEN” € 42,50
	Rolleaux van varkenshaas en parmaham met ketjapsaus     € 12,50
	Gerookte kip met zongedroogde tomaten      €   6,50
	WALKING DINNER “NEW YORK” € 50,00

	Gerookte eend met ganzenleverpaté       €   9,00


