BBQ en Walking diner
Hoeve Kromwijk
Voorweg 133 | 2716 NH | ZOETERMEER
079-3217498
info@hoevekromwijk.nl | www.hoevekromwijk.nl

BBQ
Wij zullen de volgende vlees- en vis soorten voor u barbecueën:
- Runder rib eye
- Kipsaté
- Runder hamburger
- Zalmfilet
- Gamba spiesjes
- Geroosterde groenten
- Stokbrood met kruidenboter
- Frieten met mayonaise
- Huisgemaakte aardappelsalade met spekjes en groene kruiden
- Salade Caprese; basilicum, mozzarella en tomaat
- Verse rauwkostsalade
- Watermeloen in tranches
- Diverse koude sauzen en satésaus
-Italiaanse ijstaart
Kosten:
BBQ € 35,50 p.p.
BBQ all-in € 57,00 p.p.
▪ Glas Cava of alcoholvrije bubbels
▪ Amuse
▪ Huiswijnen of andere drankjes uit het Hollands assortiment
▪ Water op tafel
▪ Kopje koffie of thee met een huisgemaakte lekkernij, na de koffie en thee eindigt het arrangement.
Een bbq is vanaf 20 personen te bestellen.

BBQ en Walking diner
Hoeve Kromwijk
Voorweg 133 | 2716 NH | ZOETERMEER
079-3217498
info@hoevekromwijk.nl | www.hoevekromwijk.nl

Walking diner
❖ Tartaar van gerookte zalm met bieslookmayonaise en haringkaviaar
❖ Sashimi van tonijn met sesam, gember, yuzu en salade van taugé en wakame
❖ Soepje van het seizoen
❖ Carpaccio van het rund met truffeldressing en Parmezaanse kaas
❖ Tartaartje van kalf met luchtige aardappel crème, kwartelei en Parmezaanse kaas
❖ Rouleau van piepkuiken met paddenstoelen en gevogeltejus met dragon
❖ Gamba`s met kerrie kokos mayonaise
❖ In de oven gegaarde heilbotfilet met een groene kruidenkorst en schuimige saffraan saus
❖ Op de huid gegrilde zeebaars met gestoofde venkel en saffraan saus
❖ Risotto met truffel en lauwwarme Hollandaise saus
❖ Mini hamburger geserveerd op brioche brood met Reypenaer en gerookte mayonaise
❖ Ossenhaas met gebakken paddenstoelen en Madeirasaus
❖ Zakje frieten met huisgemaakte mayonaise
❖ Vanille crème brûlée
❖ Sorbet van zwarte bessen met warme champagne sabayon
❖ Mousse van pure chocolade en sinaasappel
❖ Drie soorten kaas met notenbrood
❖ Tiramisu
Kosten:
Gerechtje € 7,00
Zakje frieten met mayonaise € 3,00
Een walking diner is vanaf 15 personen te bestellen.

