Heerlijke feestdagen bij Hoeve Kromwijk

Kerst- of eindejaarsbijeenkomst organiseren?
Hoeve Kromwijk heeft voor elk gezelschap een sfeervolle ruimte en een passend arrangement.
Van borrel tot diner en spetterend feest. Het is bij ons mogelijk en de ruimtes zijn vanaf eind november in
een gezellige en warme kerstsfeer. Onderstaand hebben wij enkele feestelijke arrangementen voor u
uitgewerkt. Deze zijn te reserveren in oktober, november en t/m 22 december 2018 en vanaf 8 personen.
Winterse borrel op basis van 2 uur all-in € 19,50 p.p.
Ontvangst met glühwein of een drankje naar keuze
Onbeperkt bier, wijn en frisdrank
Zoutjes en nootjes
Bitterballen & gefrituurde kaasstengels
Glaasje gevuld met tartaar van zalm met bieslookmayonaise
Dit arrangement kan ook gecombineerd worden met een bedrijfspresentatie.
Uitgebreide borrel op basis van 2,5-3 uur all-in € 34,50 p.p.
Ontvangst met glühwein of een drankje naar keuze
Onbeperkt bier, wijn en frisdrank
Zoutjes en nootjes
Bitterballen & gefrituurde kaasstengels
Glaasje gevuld met tartaar van zalm met bieslookmayonaise
Vervolgens serveren wij enkele kleine gerechtjes:
Rundercarpaccio met truffeldressing
Puntzakje friet
Mini hamburger geserveerd op brioche brood met Reypenaer en gerookte mayonaise
Dit arrangement kan ook gecombineerd worden met een bedrijfspresentatie.

Kerst high tea € 23,50 p.p.
Ontvangst met een Kir Royal
Mini sandwich met olijventapenade en Serranoham
Mini sandwich met oude kaas
Mini sandwich met eiersalade en bieslook
Kerststol
Scones met aardbeienconfiture en clotted cream
Brioche met gerookte zalm
Diverse soorten kerstbonbons en kerstkoekjes
Diverse soorten thee van Dilmah en koffie

Diner of lunch of basis van 3-gangen all-in € 49,50 p.p.
Ontvangst met Kir Royal of een drankje naar keuze
Tijdens het aperitief serveren wij een amuse
Op de (sta)tafels zetten wij nootjes en zoutjes
Onbeperkt bier, wijn en frisdrank
Het diner of de lunch wordt afgesloten met koffie en thee met winterse lekkernijen
Dit arrangement is uit te breiden naar 4-gangen.
Menu:
Carpaccio van zacht gegaard kalfsvlees / trostomaat / krokante spekjes / kropsla / truffelcrème
of
Tartaar van tonijn / soja-gelei / wasabi / komkommersorbet / sesam vinaigrette
***
Gegrilde zeebaarsfilet / aardappel mousseline / gestoofde venkel / schaaldierensaus
of
Gegrilde Ierse kogelbiefstuk / seizoensgroenten / Dauphine-aardappels / rode wijnsaus met sjalotjes
***
Brownie / vanilleroom / karamelijs
of
Drie soorten kaas / kletzenbrood / druiven / appelstroop

Walking dinner op basis van 7 gerechtjes all-in € 49,50 p.p.
Ontvangst met kir royal of een drankje naar keuze
Tijdens het aperitief serveren wij een amuse
Op de (sta)tafels zetten wij nootjes en zoutjes, stokbrood met kruidenboter en aioli
Onbeperkt bier, wijn en frisdrank
Het diner of de lunch wordt afgesloten met koffie en thee met winterse lekkernijen
Walking dinner gerechtjes
 Tartaar van gerookte zalm met bieslookmayonaise en haringkaviaar
 Carpaccio van het rund met truffeldressing en Parmezaanse kaas
 Winters soepje van gerookte knolselderij






Spiesje van gamba`s met kerrie mayonaise
Mini hamburger geserveerd op brioche brood met Reypenaer en gerookte mayonaise
Zakje frieten met huisgemaakte mayonaise
Vanille crème brûlée met karamel-ijs

Tot slot
Voorafgaand aan of tijdens deze arrangementen kunt u natuurlijk uw presentatie, vergadering of het
formele gedeelte bij ons organiseren. Wij maken graag een aantrekkelijk totaalarrangement voor u.
Hebben wij uw interesse gewekt? Het is uiteraard mogelijk om vrijblijvend langs te komen. Wij leiden u
graag persoonlijk rond om te ruimtes en mogelijkheden te laten zien en een offerte op maat te verzorgen.
Uiteraard zijn bovenstaande arrangementen aan uw wensen aan te passen en houden wij rekening met
dieetwensen en allergieën.
Al onze prijzen zijn inclusief BTW en zaalhuur.
Op zondag en maandag zijn wij gesloten, maar kunnen we in overleg voor een gezelschap open gaan.
Meer foto’s en impressies zijn te vinden op onze website en onze facebookpagina.

Met vriendelijke groet,
Namens het hele team van Hoeve Kromwijk,

Jeffrey en Marijke van Dijk
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