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

BBQ (te bestellen vanaf 30 personen)
Wij zullen de volgende vlees- en vis soorten voor u barbecueën:
- Runderbavette
- Runder hamburger
- Kipsaté
- Zalmfilet
- Gamba spiesjes
- Stokbrood met kruidenboter en alioli
- Huisgemaakte aardappelsalade met spekjes en groene kruiden
- Friet met mayonaise
- Salade Caprese; basilicum, mozzarella en tomaat
- Verse rauwkostsalade
- Watermeloen in tranches
- Diverse koude sauzen en satésaus
-Italiaanse ijstaart

Maak uw bbq compleet met onderstaand all-in pakket:
▪
▪
▪
▪
▪

Feestelijk glas cava of alcoholvrije bubbels tijdens de ontvangst.
Zoutjes en nootjes tijdens de ontvangst.
Onbeperkt drankjes uit het Hollands assortiment (huiswijnen, tapbier, frisdrank).
Water tijdens het diner .
Kopje koffie of thee met een huisgemaakte lekkernij, na de koffie en thee eindigt het arrangement.

Kosten:
▪
▪
▪

bbq € 35,50 p.p.
Optioneel: all-in pakket € 23,50 p.p.
Optioneel: drankjes op basis van nacalculatie.

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

Walking diner (te bestellen vanaf 8 personen)
Graved lachs | honing-mosterdsaus | brioche | kruidensla
Rundercarpaccio | truffel | Parmezaan | pijnboompit | rucola
Zacht gegaarde buikspek | mango | gamba | sriracha mayonaise | lente ui
Gebakken tongscharfilet | spinazie | Champagnesaus
Ossenhaas van de gril | ui | bearnaisesaus
Witte chocolade | amandel | rood fruit sorbet
Wij plaatsen brood met smeersels op de tafels.
Uiteraard zijn dieetwensen en allergieën bespreekbaar.
De gerechten van het walking diner menu hebben het formaat van een tussengerecht.
Maak uw walking diner compleet met onderstaand all-in pakket:
▪
▪
▪
▪
▪

Feestelijk glas cava of alcoholvrije bubbels tijdens de ontvangst.
Zoutjes en nootjes tijdens de ontvangst.
Onbeperkt drankjes uit het Hollands assortiment (huiswijnen, tapbier, frisdrank).
Water tijdens het diner.
Kopje koffie of thee met een huisgemaakte lekkernij, na de koffie en thee eindigt het arrangement.

Kosten:
▪
▪
▪

Walking diner menu 6 gangen € 54,50 p.p.
Optioneel: all-in pakket € 30,00 p.p.
Optioneel: drankjes op basis van nacalculatie.

