KEUZE DINER

Heerlijk genieten van een diner in een prachtige en sfeervolle omgeving. Zowel met
uw vrienden en familie, als met uw zakenpartners is de Raedtskelder uitermate
geschikt. Hieronder vindt u een greep uit de tal van mogelijkheden die wij bieden
om uw diner zo aangenaam mogelijk te maken. Wij attenderen u er graag op dat
naast de onderstaande gerechten uw diner geheel is aan te passen aan uw
wensen. Wij zijn u graag van dienst!
AANTAL GANGEN
Driegangendiner
Driegangendiner met bruidstaart als nagerecht*
Viergangendiner
Viergangendiner met bruidstaart als nagerecht*

INCL. BTW
€ 32.00
€ 30.00
€ 36.00
€ 34.00

EXCL.BTW
€ 29.35
€ 27.52
€ 33.03
€ 31.19

Kindermenu
Kindermenu de Raedtskelder

€ 8.00
€ 13.00

€ 7.34
€ 11.93

*bruidstaart wordt verzorgd door het bruidspaar

ZAALHUUR & INFORMATIE
Duur diner
Voor de duur van een diner rekenen wij minimaal 3 uur. Naar wens is de duur en
invulling van het arrangement natuurlijk geheel aan te passen.
Vooraf kiezen
LET OP! Met uitzondering van het dessert kunt u per gang een keuze maken uit twee
gerechten die wij tijdens het diner zullen serveren. Op de avond van het diner
maken de gasten ter plaatse een keuze maken uit de twee gerechten die u vooraf
heeft uitgekozen. vegetarische gerechten en gerechten voor speciale dieetwensen
vallen buiten de keuze, deze dieetwensen ontvangen wij graag een week
voorafgaand.
Tarieven
Alle tarieven zijn mede gebaseerd op gebruik van ruimte, diensten en goederen.
Kinderen
Kinderen tussen 3 en 10 jaar krijgen 50% korting op de tarieven voor het keuze diner
(m.u.v. kinderarrangementen). Kinderen onder de 3 jaar zijn gratis, mits er speciaal
voor hen een gerecht wordt gekozen.

VOORGERECHTEN
Carpaccio van weiderund
met een lichte mayonaise van gekarameliseerde ui, gebakken spekjes, bieslook,
kappertjes, oude boeren brokkelkaas en rucola sla
Gebrande zalm
met parelgortsalade, gepofte knoflook, gepickelde bieten en harissa mayonaise
Geitenkaas
Verse geitenroomkaas met een salade van venkel, dadeltapenade, stroop van
aceto balsamico, bladerdeeg en krokrante ui
Khogreen
groene asperges, peultjes, haricots verts, brandnetel kaas, avocado en een salsa
van koriander en walnoot
Op tafel staan diverse soorten brood met smeersels
TUSSENGERECHTEN
Citroen Spoom
een glas mousserende wijn met een bolletje sorbetijs. Ideaal om de smaak tussen de
gerechten door te neutraliseren
Tomaten-paprikasoep
huisgemaakte met Napoli salami, bosui, peterselie, gedroogde tomaat, geroosterde
paprika en broodstengel
Bulghur salade
diverse slasoorten met dadels, geroosterde pompoen, geitenkaas, bieten, rozijnen
met yoghurtdressing
Gegrilde doradefilet
met basmatirijst, hazel- en cashewnoot, broccoli-tempura en jus van marjoraan

HOOFDGERECHTEN
Gebraden diamanthaas
met groene kool, pruimendant, pompoen, canelle van aardappel en een frisse jus
van appel
Kabeljauwfilet
met truffelparelgort, lauwwarme salade van knolselderij en prei en een lichte kalfsjus
Marokkaanse bulghur
met dadels, geroosterde pompoen, beignets van geitenkaas, geserveerd met een
lauwwarme salade van bieten en rozijnen en yoghurtdressing
Seizoensschotel
een eigentijdse schotel van vlees of gevogelte met verse groenten
Kip van Tante Door
brabantse kip van Tante
barbecuesaus en friet

Door, huisgemaakte

vadouvan

kruiden, koolsla,

NAGERECHTEN
Grand dessert
een proeverij van een aantal heerlijke dessertgerechten uit eigen keuken
Bruidstaart
Het is ook mogelijk om als dessert te kiezen voor een bruidstaart. Deze taart kunt u
zelf laten leveren door een willekeurige bakker.

KINDEREN
Kindermenu
Keuze uit kroket, kipnuggets of frikadel met friet, appelmoes, mayonaise en een
verrassing. Het dessert is een kinderijsje.
Kindermenu de Raedtskelder
Een keuze uit dezelfde gerechten die voor het diner zijn gekozen maar dan een
kleine variant. Met als dessert een kinderijsje en een verrassing.

DRANKEN
DINER DRANKARRANGEMENT (3 UUR) € 18.00 incl btw - € 15.86 excl btw
Dit drankenarrangement bestaat uit een ontvangst bij binnenkomst met een
aperitief. Tijdens het diner serveren wij dranken naar keuze uit het binnenlands
assortiment en plaatsen wij flessen mineraalwater plat en bruisend op tafel. Na
afloop serveren wij een kopje filterkoffie/thee na met heerlijke bonbons.
DINER ONTVANGSTARRANGEMENT (1/2 UUR) € 7.50 incl btw - € 6.61 excl btw
Dit arrangement bestaat uit ontvangst met een bruisend glas Prosecco, onbeperkt
dranken uit het binnenlands drankenassortiment en nootjes en zoute
roomboterkoekjes op tafel.
BINNENLANDS GEDISTILEERDE DRANKEN
Frisdranken, vruchtensappen, tapbier, maltbier, wijn, port, sherry, vermout(Martini),
jonge jenever, oude jenever, bessenjenever en vieux.
BUITENLANDS GEDISTILEERDE DRANKEN
Voor slechts € 2 per persoon extra serveren wij tijdens de receptie/feestavond ook
-rum-vodka-malibu-whiskey-amaretto.
Wenst u lievere andere sterke dranken?! Dat kan voor € 0,50 extra per soort (met
een maximaal aantal van 6 soorten sterke drank).

ARTIESTEN
ARTIESTENMAALTIJD € 13.00 incl btw - € 11.93\ excl btw
Verzoekt uw muzikant of artiest een maaltijd dan kunnen wij deze verzorgen.
Bestaande uit vlees, groente en aardappel garnituur.

