Menu’s en prijzen voor gezelschappen
April - Juni

Voor gezelschappen vanaf 8 personen, serveren wij een lunchmenu, chefsmenu of
Wilhelminaparkmenu.
Tot 7 personen:
8-19 personen:
20-29 personen:
Vanaf 30 personen:

Lunchmenu, chefsmenu of à la carte
Menu met keuze in voor,- hoofd- en nagerecht
Menu met vast voor- en nagerecht en keuze in hoofdgerecht
Vast menu

Op deze manier kunnen wij de kwaliteit en het tempo tussen de gangen door waarborgen.
Voor gasten met specifieke dieetwensen of allergieën passen wij de gerechten graag aan.

Om mee te beginnen
Portie Charcuterie
Ham- en worstsoorten met piccalilly, zuurdesembrood, boter en olijfolie

17,50

Oesters met klassiek garnituur
3 stuks
1/2 Dozijn
Heel Dozijn

10,50
21,00
32,50

Amuse
Olijven
Gebrande noten
Oude kaas
Kaaskroketjes 6 stuks
Van Dobben bitterballen 8 stuks

4,25
5,25
5,25
5,75
8,50
8,50
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Lunch
Voor de lunch heeft u de keuze uit het lunchmenu of het Wilhelminaparkmenu.
Het lunchmenu is een wekelijks wisselend menu, gebaseerd op seizoensgebonden producten.
Het Wilhelminaparkmenu is een keuzemenu met gerechten van onze á la carte kaart.
Ons luncharrangement biedt u een compleet verzorgde middag bestaande uit;
Een aperitief, bijpassende wijnen (1 glas per gang), tafelwater en koffie of thee na.
Supplement prijzen feestelijk aperitief;
Prosecco of Cava 3,50
Champagne 6,50

2-gangen
3-gangen
4-gangen
5-gangen

Lunchmenu
32,50
39,50

Menu Wilhelminapark

Arrangement

42,50
52,50
59,50

69,50
79,50
89,50

Diner
Voor het diner heeft u een keuze uit het chefsmenu en Wilhelminaparkmenu.
Het chefsmenu is een vaststaand en regelmatig wisselend menu, gebaseerd op
seizoensgebonden producten.
Het Wilhelminaparkmenu is een keuzemenu met gerechten van onze á la carte kaart.
Ons dinerarrangement biedt u een compleet verzorgde avond bestaande uit;
1 Aperitief, 1 glas bijpassende wijn per gang, tafelwater en koffie of thee na.
Supplement prijzen feestelijk aperitief ;
Prosecco of Cava 3,50
Champagne 6,50

3-gangen
4-gangen
5-gangen

Chefsmenu
42,50
52,50
59,50

Wilhelminaparkmenu
42,50
52,50
59,50

Arrangement
69,50
79,50
89,50
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Wijnen
Op verzoek kunnen wij u onze uitgebreide wijnkaart toesturen om een wijnkeuze te
kunnen maken.
Ook kunnen wij bijpassende wijnen schenken voor de gasten die dit wensen:
2-glazen
15,00
3-glazen
21,50
4-glazen
27,50
5-glazen
34,50
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Wilhelminaparkmenu
Voorgerecht
Kalfstartaar met gefrituurde Parmezaan, Amsterdamse ui,
geroosterde bloemkool en krokante toast
Ceviche van zeebaars, geschroeide langoustine, gelei van komkommer
met roomkaas en jalapeñopeper met avocado en yoghurt-dille merengue

Tussengerecht
Gebraden lamsentrecote en gestoofde lamsnek, zwezerikkaantjes,
couscous met augurk, artisjok en lamsjus
Gebakken coquilles met fregola pasta, olijf, Chioggia biet,
lente-ui en beurre blanc

Hoofdgerecht
Gebraden Simmentaler ribeye met klapstuk en crème van Comté kaas in krokant deeg, gnocchi
met mosterd, bleekselderij en saus Madeira
Gebakken kabeljauw met witte asperges, doperwten, tuinbonen en pancetta,
gepocheerde eidooier en saus van schaaldieren

Nagerecht
Brownie met ganache van witte chocolade en limoenblad, luchtige melkchocolade
en sorbet van citroen
Assortiment van binnen- en buitenlandse kazen met bijpassend garnituur
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