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het mooiste eiland

op het vasteland

Eten en drinken
Voor groepen van april t/m september
Alle onderstaande arrangementen zijn alleen op reservering.

Koffie- en theeontvangst
Vanaf 20 personen
Per persoon

Per kind

€ 3,75

€ 3,75

Cake

€ 1,75

€ 1,75

Minimuffin

€ 2,50

€ 2,50

Petit Four

€ 2,75

€ 2,75

Bonbons (twee per persoon)

€ 2,50

€ 2,50

Taartenbuffet (selectie van appeltaart, cheese- en carrotcake)

€ 4,00

€ 4,00

Koffie- en theebuffet (± 0,5 uur)
We zetten een buffet voor je klaar met koffie, thee, plat en bruisend
fortwater. Voor kinderen is er limonade.
Uitbreidingen
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Lunch
Officierslunch

€ 21,00

€ 11,50

Vanaf 10 personen
Een royaal buffet met diverse broodsoorten, huisgemaakte soep, zowel zoet- als hartig beleg, waaronder een
vegetarische spread (zoals hummus of baba ganoush), vers fruit, salades en garnituren, vers geperste jus
d’orange, streeksappen, melk en karnemelk.
De Officierslunch is uit te breiden met een warme snack:
Uitbreidingen
Kroket

€ 2,75

€ 2,75

Kaasbroodje

€ 4,50

€ 4,50

Vegetarische quiche

€ 4,50

€ 4,50
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Borrelarrangementen
Vanaf 10 personen
Borrelarrangement basis (1 uur, vanaf 10 personen)

Per persoon

Per kind

€ 8,25

€ 5,25

€ 13,00

€ 9,50

€ 19,00

€ 12,50

We schenken alle soorten koffie en thee, fris en biosap, bieren en huiswijn
(gedistilleerde dranken en verse jus d’orange zijn niet inbegrepen). We serveren
gemengde nootjes en olijven.
Borrelarrangement (1 uur, vanaf 10 personen)
We schenken alle soorten koffie en thee, fris en biosap, bieren en huiswijn
(gedistilleerde dranken en verse jus d’orange zijn niet inbegrepen). We serveren hierbij
gemengde nootjes, olijven, kaas, chorizo, bitterballen met mosterd, kaasstengels met
chilisaus en garnalenkroketjes met limoenmayonaise (drie warme hapjes per persoon).
Borrelarrangement (2 uur, vanaf 20 personen)
We schenken alle soorten koffie en thee, fris en biosap, bieren en huiswijn
(gedistilleerde dranken en verse jus d’orange zijn niet inbegrepen). We serveren hierbij
gemengde nootjes, olijven, kaas, chorizo, bitterballen met mosterd, kaasstengels met
chilisaus en garnalenkroketjes met limoenmayonaise (drie warme hapjes per persoon).

Extra borrelhapjes, bestelde dranken die niet in het arrangement vallen of besteld worden buiten de besproken tijden
worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht.
Kinderen tot vier jaar doen op de rekening niet mee. Voor kinderen van 4 t/m 11 jaar gelden aangepaste
arrangementsprijzen (zie hierboven). Voor de kinderen is er fris, sap en limonade in vrolijke kleuren en naast de
borrelhapjes is er voor hen een zakje chips.
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Uitbreidingen borrelarrangementen

Per persoon

Per kind

Extra half uur borrelen

€ 3,-

€ 1,50

Borrelhapjes niet inbegrepen
Uitbreidingen
Gemengde nootjes en gemarineerde olijven

€ 1,75

Koude borrelhapjes

€ 3,50

Warme borrelhapjes (drie per persoon)

€ 3,25

Koude en warme borrelhapjes

€ 6,75

Rondje retro

€ 3,75

Luxe bruschetta’s (twee per persoon)

€ 4,25

Gemengde nootjes, olijven, kaas en chorizo
Bitterballen met mosterd, kaasstengels met chilisaus en garnalenkroketjes met
limoenmayonaise
Gemengde nootjes, olijven, kaas, chorizo, bitterballen met mosterd, kaasstengels
met chilisaus en garnalenkroketjes met limoenmayonaise (drie warme hapjes per
persoon).
Kaasblokjes met een partje mandarijn uit blik, Vocking worst en boterhamworst
met augurk en zilverui; mét bijbehorende vlaggetjes natuurlijk!
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Maaltijd

Vanaf 30 personen

Zomerse Barbecue
Per persoon
Van Marokko naar Italië en van de USA via Libanon naar Griekenland of Noorwegen. Onze kok heeft

€ 28,50

recepten verzameld uit allerlei windstreken. Omdat hij onze gasten graag verrast, varieert hij zo nu en
dan. Om je een indruk te geven van wat jullie zoal gaan eten tijdens de Zomerse Barbecue:


soepje van het seizoen



broodje met tapenade



dry aged USA hamburgertjes



Marokkaanse merquezworstjes



Italiaanse kippendijen



Noorse zalm



procureur



diamanthaas



vis van het seizoen



verschillende groentebereidingen



vegetarische gyros en gemarineerde halloumi

Er zijn altijd meerdere salades, bijvoorbeeld Libanese couscoussalade, een salade met haricots verts en
peultjes, aardappelsalade en groene salade. Om het helemaal af te maken, staan er verschillende
sauzen op het buffet.
Kinderen van 4 t/m 11 jaar

€ 15,-

Kinderen hebben alle ruimte om te spelen op het fortterrein. Kinderen jonger dan 4 jaar krijgen een
boevenbordje en mogen gratis mee snoepen.
Kindertafel

Voor kinderen tot 12 jaar


American pancakes



Hotdogs



Friet



IJsje

€ 9,-
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Desserts

Per persoon

Per kind

IJsje uit de vriezer
Bolletje roomijs met fruit en slagroom

nacalculatie
€ 3,50

nacalculatie
€ 3,50

IJsbuffet
Roomijs in drie verschillende smaken met bosfruit

€ 6,50

€ 6,50

Buffet van mini desserts (1 per persoon)
Na de maaltijd presenteren we een feestelijk buffet met vier verschillende mini

€ 4,-

€ 4,-

€ 7,-

€ 7,-

Per persoon

Per kind

€ 13,€ 18,€ 23,€ 3,-

€ 6,50
€ 9,€ 11,50
€ 1,50

Dessertbuffetten

Vanaf 30 personen

desserts. Je gasten kunnen kiezen uit:


Donkere chocolademousse



Panna cotta met roodfruit



Caramelshortcake



Fruitsalade van het seizoen

Buffet van mini desserts (2 per persoon)

Dranken bij de maaltijd
Vanaf 30 personen
We schenken alle soorten koffie en thee, fris en biosap, bieren, port, huiswijn en
limonade voor de kinderen (gedistilleerde dranken en verse jus d’orange zijn niet
inbegrepen).
2 uur
3 uur
4 uur
Extra half uur

Prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. Ook in buffetten en gerechten kunnen wijzingen voorkomen. Maar we
zorgen altijd voor een goed alternatief!

Al onze vleesproducten zijn biologisch en afkomstig van Biologische Slagerij Gerrit Takke. Alle vis is
vriendelijk gevangen en afkomstig van het Visgilde Utrecht. Ons tafelwater wordt niet over de weg
vervoerd, maar stroomt uit onze eigen tap (plat en bruisend).

