Diner/ Walking dinner/ Shared dinner
Onderstaand hebben wij een aantal menu’s voor u op een rijtje gezet. Dit zijn een
aantal voorbeelden, uiteraard zijn wij u ook graag met een menu op maat van dienst.
Brood en smeersels zitten altijd bij de menu’s inbegrepen. Koks zitten nog niet inbegrepen,
deze berekenen wij aan de hand van het aantal personen.

3 gangen diner

Prijs: € 27,50 per persoon exclusief 9% btw
Menu 1
Carpaccio van kalf met truffelmayonaise, pijnboompitjes, frisse groene salade en Grana Padano
***
Gevulde parelhoen met paddenstoelen, dragonjus, rösti met truffel en Grana Padano en spruitjes met
uitgebakken spekjes
***
Mascarponemousse van likeur 43 met bloemenhoning en sinaasappelsorbet

Menu 2
Zalmtaartje met een kwarteleitje en aan tafel ingeschonken roomsoep van spinazie
***
In truffeljus gegaarde rundersukade ingerold in boerenham geserveerd met aardappelgratin en
een spaghetti van seizoensgroenten
***
Chocolade dessert met stracciatella-ijs

4 gangen diner
Prijs: € 36,50 per persoon exclusief 9% btw
Menu 1
Carpaccio van kalf met truffelmayonaise, pijnboompitjes, frisse groene salade en Grana Padano
***
Broccoli roomsoep met gerookte paling
***
Gevulde parelhoen met paddenstoelen, dragonjus, rösti met truffel en Grana Padano en spruitjes met
uitgebakken spekjes
***
Mascarponemousse van likeur 43 met bloemenhoning en sinaasappelsorbet

Menu 2
Dungesneden runderhaas, bouillon van shiitake en steranijs, gegrilde groene groenten en Persinette Cress
***
Op de huid gebakken zeebaarsfilet met Serranoham, zeekraal en saus van gepofte paprika
***
Rumpsteak met dragonjus, aardappelgratin met truffel en een spaghetti van seizoensgroenten
***
2 mini desserts

Amuse diner 8 gangen
Prijs: € 55,00 per persoon exclusief 9% btw
Amuse
Overheerlijke kraakverse bruschetta's met tonijnsalade en tomaten bruschetta
***
Burrata met gedroogde tomaat en basilicumolie
***
Vers gesneden tartaar van rund met kappertjes, truffelmayonaise, een gepocheerd eitje en een koekje van
Parmezaan
***
Soepje van spinazie en basilicum met gerookte zalm
***
Tonijntartaar met avocadomousse en bergamot
***
Italiaans buikspek met een dashipaddestoelenbouillon, uienpuree en Amalfi citroen
***
Tortelloni met gevulde champignons met kalfshaas, truffelboter en paddenstoelen
***
Diverse Italiaanse mini desserts
***
Klein leisteen bordje met 4 overheerlijke kaasjes

Walking Dinner
Prijs: € 32,50 per persoon exclusief 9% btw
Diverse soorten bruschetta
***
Tonijntartaar met avocadomousse en bergamot
of
Burrata met gedroogde tomaat en basilicum
***
Romige venkelsoep met een spiesje gerookte zalm
***
Tournedos met verschillende paddenstoelen, truffelboter, peterselie en een aardappeltaartje
***
Diverse Italiaanse mini desserts

Shared dinner
Prijs: € 27,50 per persoon exclusief 9% btw
Voorgerechten
Dipsticks met truffelmayonaise
Rundercarpaccio met balsamicodressing, pijnboompitjes, frisse groene salade en Grana Padano
Huisgemaakte pomodorisoep met basilicum en crème fraîche
Vitello Tonnato met kappertjes
Verschillende antipasti
Gerookte zalm met truffelmayonaise en een frisse groene salade
Hoofdgerechten
Cannelloni met kip
Italiaanse roomrisotto verde
Runderbavette met truffeljus
Kipspies met tomatensaus
Gebakken champignons
Verschillende soorten huisgemaakte flammküchen van de Big Green Egg
Huisgemaakte risottobitterbal met truffelmayonaise
Scampi's
Vegetarische pasta
Potatodippers met bruschetta mayonaise geserveerd in een Brabantse puntzak
Nagerecht
Diverse soorten Italiaanse mini desserts

Shared diner in combinatie met Green Egg
barbecue
Prijs: € 34,50 per persoon exclusief 9% btw
Etageres gevuld met onderstaande hapjes:
Risottobitterbal met truffelmayonaise
Diverse soorten bruschetta (vegetarisch en vis)
Burrata met gedroogde tomaten en basilicumolie
Calamarisringen met aioli piemento
Crostini's met tapenade
Dipsticks met truffelmayonaise
Shared barbecue
Zalmzijde met knoflookmarinade
Ribeye steak met truffelboter
Procureur met abrikozen barbecuesaus
Gambaspies
Mini burger Hawai
Geitenkaassalade met biet en bramen
Huisgemaakte aardappelsalade van wedges
Caesarsalade
Smeersels
Desem stokbrood
Dessert
Diverse Italiaanse mini desserts

