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het mooiste eiland

op het vasteland

Eten en drinken
Voor verblijfsgroepen
Alle onderstaande arrangementen zijn alleen op reservering.

Ontbijt en lunch
Vanaf 10 personen
Per persoon
Ontbijt

€ 13,25

Het ontbijt wordt gepresenteerd in buffetvorm en bestaat uit:


Diverse broodsoorten



Kaas, vlees- en zoetwaren



Gekookt ei



Yoghurt met krokante muesli



Jus d’orange, melk en karnemelk



Koffie, thee, cappuccino, espresso of latte macchiato

Schoollunch

€ 10,50

Voor (basis)scholen


Diverse broodsoorten



Kaas, vlees- en zoetwaren



Fruitschaal



Jus d’orange, melk en karnemelk

Officierslunch
Een royaal buffet, bestaande uit:


Huisgemaakte soep



Diverse brood- en belegsoorten



Vegetarische spread (zoals hummus of baba ganoush)



Salades en garnituren



Vers fruit



Vers geperste jus d’orange



Streeksappen



Melk en karnemelk

Tegen meerprijs is de officierslunch uit te breiden met een warme snack, zoals een
kroket, vegetarische quiche of een kaasbroodje.

€ 21,00
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Maaltijden
Vanaf 10 personen
We leveren alle maaltijden op (warmhoud)schalen in de groepsaccommodatie. Indekken, afruimen en afwassen
kan je vanuit je eigen ingerichte keuken zelf regelen. Wil je bij onze brasserie eten? Vraag ons naar de
mogelijkheden!
Per persoon
Soep met brood buffet


Huisgemaakte soep van de dag



Groentebouillon



Luxe belegde broodjes



Brood met kruidenboter en tomatentapenade



Diverse salades

Barbecuepakket

€ 20,25

€ 14,00

Een assortiment van biologisch vlees en diverse vissoorten. Je krijgt ook een
gasbarbecue bij de accommodatie.
Zomerse Barbecue

Vanaf 20 personen, van april t/m half september
Een assortiment van biologisch vlees en diverse vissoorten én een gasbarbecue bij de
accommodatie om zelf mee aan de slag te gaan. Ook zorgen wij voor huisgemaakte
soep met brood, volop keuze aan zomerse salades, gevarieerde groenten en diverse
vegetarische gerechten.

€ 25,50
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Mediterraan buffet

€ 23,50

Vanaf 20 personen


Broccoli/spinaziesoep met geitenkaas



Rundergehaktballetjes in een kruidige tomatensaus

Vegetarische gehaktballetjes in een kruidige tomatensaus


Ratatouille van diverse geroosterde groente



Roergebakken kip, afgeblust met een lichtpittige mediterrane salsa

Gebakken tofu, afgeblust met een lichtpittige mediterrane salsa


Pasta met gerookte zalm en een romige mosterdsaus

Pasta met geroosterde groente, romige mosterdsaus en Parmigiano Reggiano


Griekse salade met komkommer, tomaat, rode ui, feta en olijven



Rozeval aardappelen, in de oven bereid met verse rozemarijn



Brood met huisgemaakte tomatentapenade en aioli

De vegetarische alternatieven van dit buffet staan cursief gedrukt.

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).

