WELKOM AAN BOORD
2 kopjes koffie/thee met
Roombotercake - €4,00
Suikerbrood - € 4,00
Krentenmik - € 4,00
Bonbons - € 4,50
Limburgse vlaai, keuze uit: vruchten, rijst, kersen of abrikoos
- € 5,65
Appeltaart - € 5,50
Petit Fours - € 5,80
Oranjekoek - € 5,00
Saucijzenbroodje - € 5,75
Gesorteerd gebak - € 7,00

LUNCH
Bij alle lunches worden kannen koffie, thee,
melk en karnemelk geserveerd.

WELKOMSTDRANKJES
Schippersbitter - € 2,50
Scheepscocktail - € 4,75
Kir Royal - € 5,50
Cava - € 5,50
Champagne -€7,50

Picknick Maritiem - € 19,00
Feestelijk assortiment brood in manden gepresenteerd en
rijkelijk belegd met gerookte zalm met
mosterddillemayonaise, kalkoenfilet
met pesto, gerookte runderrib-eye en mozzarella met
tomaat, brandnetelkaas en verse basilicum, muffins,
koffiebroodjes en chocoladebrownies.

Warme borrelgarnituur
Bijvoorbeeld: kipnuggets met dipsaus, bitterballen van
Kwekkeboom met mosterd, bladerdeeghapjes met
verschillende vullingen.
4 hapjes - € 4,50
5 hapjes - € 5,25
6 hapjes - € 5,50

SUPPLEMENTEN OP LUNCH
Alleen mogelijk in combinatie met één van de
lunches.
Diverse soorten vers fruit - € 1,50
Vleeskroket (exclusief broodje) - € 2,00
Warm kaasbroodje - € 2,50
Ragoutbroodje - € 2,50
Saucijzenbroodje - € 2,50
Gehaktballetjes in saus - € 2,50
Zalmsalade - € 3,50
Vleessalade - € 3,50
Plateau haring - € 3,50
Plateau gerookte vis - € 6,00

Koude Borrelgarnituur
Haring met uitjes op toast, bonbon van gerookte zalm met
mierikswortelcrème, grote garnalen in rijstebloemdeeg met
een pittige saus, toast met runder tartaar en gegrilde
ossenhaas ,toast met Franse kaas
4 hapjes - € 7,00
5 hapjes - € 7,50
6 hapjes - € 8,00

WELKOMSTHAPJES
Spies met mozzarella, cherrytomaat, basilicum en
pestodressing - € 2,25
Kleine satéspies van gemarineerde kip met sojasaus - € 2,60
Hollandse haring met uitjes - € 3,75
ONTBIJT
Bij alle ontbijten worden kannen koffie, thee, melk en
karnemelk geserveerd.
Bovendeks - € 12,50
Belegde broodjes met verse vleeswaren en kaas (twee
broodjes p.p.) en een koffiebroodje.
Buitengaats - € 14,50
Assortiment witte en bruine zachte en harde
broodjes, brood en krentenbollen, 3 soorten vleeswaren,
kaas en soorten zoet beleg, gekookte eieren.
Voor Anker - € 16,00
Assortiment witte en bruine broodjes, croissants,
suikerbroden, krentenbollen, 3 soorten vleeswaren, vers
fruit.

Belegde Bollen 3 p.p. - € 12,00
Witte en bruine broodjes, pistolets belegd met luxe
vleeswaren.
Lekker broodje - € 15,50
- Assortiment van luxe broodjes met fijne vleeswaren
- Broodjes met huisgemaakte zalmsalade
- Broodjes met diverse soorten kaas en broodjes met Van
Dobben kroketten.

SOEP
Soepen als uitbreiding van de lunch of het
buffet, geserveerd met een klein broodje p.p. € 5,00
Mosterdsoep met koriander, geserveerd met uitgebakken
spekjes - € 5,00
Pomodorie-pesto soep met soepstengels met zeezout –
€ 5,00
Soep naar keuze
Erwtensoep met roggebrood en katenspek - € 6,50

BIJ DE BORREL
Schaaltje met zoute koekjes en gemengde nootjes - € 2,00
Schaaltje met olijven in diverse marinades - € 3,00
Schaaltje chips (3 soorten: paprika, naturel en verrassing van
de chef) en diverse borrelnootjes - € 2,00
Kaas en worst met mosterd - € 3,50
Hollandse haring hapjes met uitjes - € 3,Kaasplateau met 5 soorten kaas en diverse soorten toast - €
7,50
BORRELGARNITUUR

Gemixte borrelgarnituur
Combinatie van warme en koude borrelgarnituur.
4 hapjes p.p. - € 6,00
5 hapjes p.p. - € 6,50
6 hapjes p.p. - € 7,00
Tapas garnituur - € 6,50
Bijvoorbeeld: gemengde noten, pomodori tapenade met
crostini's, tortilla chips met dipsaus, Spaanse chorizoworst,
gemarineerde olijven, mozzarella met cherrytomaatjes en
basilicum.

High Tea - € 25,00
- 3 soorten taart: chocoladetaart, champagne taart,
frambozen bavarois taart
- Roomboterkoekjes, assortiment bonbons en muffins, twee
soorten cake, met Engelse scones en marmelade.
- Tea Sandwiches met: gerookte Schotse zalm op groene sla,
mierikswortelcrème, gekookt ei en dille; gebraden rosbief
met frisée sla en partjes tomaat
- Wraphapjes filet americain, met beenham en
mosterdcrème
- Diverse soorten thee.
MAALTIJDBUFFET
Stamppot buffet - € 20,00
- 3 stamppotten: boerenkool met rookworst, zuurkool met
speklapjes, hutspot met klapstuk
- Alle gerechten worden geserveerd met jus, mosterd, zuren
en appelcompote.
Captains buffet - € 20,00
Kapucijners met speklapjes en braadworst
gegarneerd met uitjes, piccalilly en Amsterdamse uien.
, appelcompote en Rauwkostsalade.
Pasta buffet - € 21,00
- Spaghetti Bolognaise
- Penne rigate met romige paddenstoelensaus en lenteuitjes
- Tagliatelle met vis
- Lasagne
- Frisse salade
- Ciabattabrood, kruidenboter en tapenade.
Buffet Voor Pampus - € 25,00
Visplank met diverse soorten verse en gerookte vis, plateau
Franse kazen, stoofpotje van rundvlees,
, rijst of aardappelgerecht, rauwkostsalade, stokbrood met
kruidenboter en tapenade.
STAMPPOT BUFFET
DIVERSE STAMPOTTEN MET WORST SPEKJES EN GEHAKTBAL
FRISE GARNITUUR / SALADES EN ZUUR
€18,50

BUFFET LEKKER HOLLANDS
Lekker Hollands: een eenvoudig buffet dat iedereen lekker
vind. Deze gerechten zullen het altijd goed doen op uw feest
of evenement. heeft u een scherp budget, dan is dit buffet
zeker een succes.

Varkenshaasreepjes met teriyaki saus met cashewnoten en
bosuitjes
Vlees van de vegetarische slager

Buffet Lekker Hollands:
Diverse broden met huisgemaakte kruidenboter en tomaten
tapenade
Verse rauwkostsalade met huisgemaakte dressing
Gebakken aardappelen in de schil met mayonaise
Worteltjes uit de polder met honing en basterdsuiker
Slagers balletjes gehakt in satésaus
Ambachtelijke rollade met een champignon-uiensaus
Stukjes scharrelkipfilet met een romige saus en Hollandse
roerbak mix
Vanaf 20 personen, prijs per persoon €20,00

Dessert :3 soorten ambachtelijk schepijs /hoorntjes en
slagroom €4,50

WARM EN KOUD BUFFET WERELDS
Reis de wereld rond in dit wereldse buffet. Van China naar
Zuid-Amerika tot in Italië. Geen reis om de wereld in 80
dagen, maar een reis om de wereld in meer dan 80 happen.
Eet smakelijk.
Het buffet:
Waldkornbollen en breekbrood met huisgemaakte
kruidenboter, aioli en tapenade
Italiaanse rauwkostsalade met olijven, zongedroogde
tomaat en hüttenkäse
Quinoa salade met gerookte kipfilet, komkommer en feta
kaas
Pittige salade van rode biet, appel, geitenkaas en walnoten
Salade caprese (tomaat met mozzarella)
Salade van reepjes gemarineerd vlees naar eigen receptuur
Aardappels in schil met roomboter en rozemarijn
Groentequiche van “vergeten groente van mijn boer“
Tagliatelle met kip, ui, paprika, courgette en fijne kruiden
Warm gerookte zalm van Jongens van de Fant met dille en
citroen

Vanaf 20 personen, prijs per persoon €27,-

WARM EN KOUD BUFFET MET EEN ITALIAANSE SLAG
Wilt u Italiaans getint dineren op uw feest? Kies dan voor
het buffet: “Met een Italiaanse slag”. U en uw gasten
worden onder andere getrakteerd op een pastasalade,
lasagne met tonijn en gebakken zalm in tuinkruidensaus.
Buon Appetito!
Het buffet:
Breekbrood met tapende en aioli
Pasta salade met stukjes gerookte kip
Tomaat mozzarella salade met een huisgemaakte dressing
Gebakken aardappelen met knoflook en rozemarijn
Spinazie met gehakt in een roomsaus
Gestoofd vlees met een gebakken paddenstoelen mix
Gehaktballetjes met honing en een warme mosterdsaus
Gemarineerde kipfilet met kappertjessaus
Vanaf 20 personen, prijs per persoon €24,50
Dessert: Tiramisu met warme kersen €5,00

WARM EN KOUD BUFFET ALLEMANSVRIEND
Allemansvriend: het buffet dat iedereen lekker vind. Deze
gerechten zullen het altijd goed doen op uw feest of
evenement. Niemand zal nee kunnen zeggen tegen onze
bourgondische rundvleesstoofpot of de warm gerookte
zalm. De Allemansvriend heeft voor elk wat wils.
Buffet Allemansvriend:
Oven vers afgebakken brood met huisgemaakte
kruidenboter
Warm gerookte zalm van Jongens van de Fant met witte
wijnsaus
Salade van reepjes gemarineerd vlees naar eigen receptuur
Polderkrielsalade
Aardappel wedges met champignon, paprika, knoflook en
pesto
Gestoofde wortelen met honing en tijm
Groene asperges met gegrilde kip
Bourgondische rundvleesstoofpot bereid met rode wijn
Vanaf 20 personen, prijs per persoon €25,Dessert :Vruchtenijstaart met slagroom €5,-

WARM EN KOUD BUFFET OOSTERS
Eens wat anders dan de Hollandse pot? Geniet van ons
compleet Oosters buffet, smakelijk bereid door onze koks. !
Het buffet:
Koolsalade

Nasi
Bami
Kleine balletjes gehakt in satésaus en ketjap saus
Op Chinese wijze gemarineerde kipkarbonade met
uiensherry
Foe yong hai
Atjar
Plakjes augurk
Kroepoek
Vanaf 20 personen, prijs per persoon €19,WARM EN KOUD BUFFET OUDE BEKENDEN
Wilt u uw gasten een lekker diner serveren met bekende
gerechten? Kies dan voor het Oude bekenden buffet. Bestel
de “Oude bekenden” bijvoorbeeld als een afsluitend diner
bij uw feest of evenement. Gegarandeerd dat het in de
smaak valt.
Buffet Oude bekenden:
Mini broodje met knoflookboter
Oude kaas salade
Pittige salade van rode biet, appel, geitenkaas en walnoten
Roseval aardappelen uit de oven met zeezout en rozemarijn
Witlof met ham en polderkaas
Gebakken kipfilet met mozzarella en seranoham
Ossenhaas puntjes met huisgemaakte ketjapsaus
Rijst
Vanaf 20 personen, prijs per persoon €24,Barbecue - € 25,50
- Runderhamburger, gemarineerde varkensfilet, spies
varkenshaas saté, barbecueworst, maïskipfilet.
- Griekse salade met fetakaas, paprika en tomaat.
Rundvleessalade, seizoensrauwkostsalade/groene salade
- Satésaus, knoflooksaus, kerrie-saus, cocktailsaus en
barbecue saus
- Stokbrood en kruidenboter.

- Bourgondische aardappelsalade. Griekse salade,
seizoensrauwkostsalade, groene salade, pastasalade met
pomedori en pesto.
- Satésaus, knoflooksaus, kerrie saus, cocktailsaus en
barbecuesaus. Stokbrood, luxe broodjes, zeebonkenbrood
met kruidenboter
Schaaltje met diverse koekjes - € 2,00 p.p.
Schaaltje met mintjes - € 2,00
Schaaltje chocolaatjes en bonbons - € 3,00
Bovenstaande prijzen zijn gebaseerd op een periode van ±2
uur.
UITKOOP BINNENLANDS GEDISTILLEERD
2 uur - € 13,50
3 uur - € 17,50
4 uur - € 21,00
5 uur - € 25,50
6 uur - € 29,25
7 uur - € 32,91
8 uur - € 36,28
9 uur - € 38,82
10 uur - € 41,91
11 uur - € 45,00
12 t/m 24 uur - € 47,82
UITKOOP VOOR KINDEREN (4 t/m 12 jaar)
2 uur - € 8,95
3 uur - € 11.13
4 uur - € 12.72
5 uur - € 15,26
6 uur - € 17,17
7 uur - € 19,08
8 uur - € 20,99
9 uur - € 22,99
10 uur - € 26,08
11 uur - € 27,98
12 t/m 24 uur - € 29,89
NACALCULATIE

Barbecue DeLuxe - € 30,50
- Gemarineerde biefstuk, spies van grote garnalen,
lamskotelet, kip saté en varkenshaas saté , vispakketje van
kabeljauw, zalm, garnalen en dillekruidenboter

DIVERSE DRANKJES UITSCHENKEN
De drankjes worden uitgeschonken door de bediening.
Frisdrank
Bier
Wijn / Rose
Wijn per fles
Binnenlands gedestilleerd
Korenwijn
Buitenlands gedestilleerd

€ 1,90
€ 2,00
€ 3,10
€ 2,50
€ 3,00
€ 4,50

VISSERMAN LUNCH :
Schotel met diverse gerookte vis, zoute en zure haring
mosselen en garnalen, diverse sausen zomersalade en
zeebonken brood.
- € 23,00
AANVULLINGEN
Plateau haring - € 4,00
Zalmsalade - € 3,50
Vleessalade - € 3,00
Gehaktballetjes - € 2,50
Plateau gerookte vis - € 6,00

LUNCHES (inclusief thee, melk, karnemelk):
DAGARRANGEMENT BRANDENDE LIEFDE- € 25,00
Ontvangst met 2 kopjes koffie met fries koekenbuffet/of
oranjekoek
11.00 uur :oorlam met Friese nagelkaas
Lunch: een heerlijke soep met stokbrood/ pistolet /
rauwkost en diverse goed belegde harde en zachte broodjes.
Borrelgarnituur bestaande uit verschillende kaas en worst
soorten. Olijven en diverse tapenades. Zoutjes en nootjes

ZEVENPROVINCIEN:
Goedgevulde soep met 3 harde/zachte broodjes met kaas en
luxe vleeswaren.
- € 12,50
ZUIDERZEE LUNCH:
Lekker soepje, diverse broodsoorten luxe vleeswaren , jonge
en oude kaas met sla, komkommer en tomaat.
- € 14,75
MARKERMEER LUNCH - € 19,35
Soep, diverse broodjes met, ham, rosbief, kaas, zalm, haring,
gegarneerd met sla, tomaat en komkommer.
MEDITERRANE LUNCH:
Minestrone soep met verse groenten, heerlijke mediterrane
broden, Italiaanse vleeswaren en verschillende kaassoorten
met pesto en basilicum, diverse slasoorten en tapenades.
- € 19,50

SUPPLEMENTEN LUNCH pp
Gehaktballetjes in saus - € 2,50
Plateau haring - € 3,50
Zalmsalade - € 3,50
Vleessalade - € 3,25
Plateau gerookte vis - € 5,25
Voor specifieke wensen ,maken wij op maat uw catering
wensen.

