Huisgemaakte soepen wordt afgeleverd in een soepketel: € 2,90 per persoon












Tomatensoep van rijpe trostomaten, basilicum en rundergehaktballetjes
Heldere kippensoep getrokken van biologische soepkip met groenten en kruiden
Tom kha gai (Thaise kippensoep met kokosmelk)
Groentesoep met verse en gegrilde groenten met stoofvlees en rundergehaktballetjes
Klassieke Franse uiensoep op basis van runderbouillon
Gevulde klassieke erwtensoep
Asperge soep met stukjes asperge en peterselie
Soepje van zoete tomaat en paprika met mascarpone
Gerookte vissoep met fijngesneden paling en kervel
Romige pastinaaksoep (vega) met gerookte zalm (optioneel)
Rode linzensoep ‘Indian Style’ (vega)
Pompoensoep met zoete aardappel, kokos, peper en gember (vega)

Vers bereide salades in grote schaal of in een glas per persoon
Groene salade
€ 12,50 per 5 pers
met oa. tomaat, komkommer, ei
Couscous salade
€ 14,50 per 5 pers
met oa courgette, feta en rucola
Zomerse pasta salade
€ 12,50 per 5 pers
met oa zongedroogde tomaat, rucola, crème fraiche, pesto
Zomerse fruit salade
€ 27,50 per kg € 4,25 p/p 150 gr
met ananas, meloen, sinaasappel, druiven, aardbeien
Linzen salade
€ 17,50 per 5 pers
met linzen, geitenkaas, zontomaatjes, rode ui, walnoten en basilicumdressing
Salade Niçoise
€ 17,50 per 5 pers
met tonijn, haricots vert, rode ui, paprika, olijven, ei en ansjovis
Ceasar salade
€ 15,50 per 5 pers
met Romeinse sla, croutons, spekjes, gekookt ei, Parmezaanse kaas en anjovisdressing
Caprese salade
€ 17,50 per 5 pers
van pomedori, rucula en mozzarella
Frisse gevulde groene salade
€ 17,50 per 5 pers
salade van pasta, diverse gebakken paddenstoelen, artisjokhartjes, Parmezaan Reggiano,
geroosterde pijnboompitten, basilicum en peterselie, olijfolie extra vergine
Aangeklede rundvleessalade
€ 4,85 minimaal per persoon min. 15 personen
Aangeklede vissalade
€ 7,85 minimaal per persoon min. 15 personen
Fijne vissalade op basis van Noorse rode zalm, gedecoreerd met garnaaltjes en garnituren als
zilveruitjes, plakjes augurk, tomaat, gevulde eieren en partjes ei
Stokbrood & kruidenboter
Turks brood & kruidenboter

€ 2,50 per persoon
€ 2,50 per persoon

Extra uitbreiding

Mini en gewone krentenbollen
Vanaf
Handfruit
Yoghurt met huisgemaakte granola
2 stokjes saté met satésaus
2 stokjes saté met saus, stokbrood, boter
Thermoskan koffie
Thermoskan thee
Melk & karnemelk
Melk, karnemelk & verse jus d’orange
Verse jus d’orange
Fruitsalade 100 gram
Soepkommen, borden en bestek

€ 1,00 / 1,25
€ 1,25
€ 1,50
€ 4,50
€ 6,25
€ 6,90
€ 3,50
€ 1,50
€ 3,75
€ 6,50
€ 2,80
€ 1,50

per stuk
per stuk
per stuk
per set
per set
per kan
per kan
per liter
per persoon
per liter
per glas
per persoon

Koffie en thee van Simon Levelt
Verse sappen en smoothies
Wijnen en bubbels
Uitgebreide kaasplateau, met verschillende Hollandse en buitenlandse kazen
Charcuterie, vleesplank met verschillende smakelijke vleessoorten
EN MEER……
Overige
Lunch is te bestellen vanaf 20 personen
Leverkosten in Amsterdam/Haarlem/Hoofddorp/e.d. € 25 euro
De spullen (materialen) worden in overleg qua dag en tijd weer opgehaald

