
 

WALKING DINNER      
Met uw gasten heerlijk genieten van een “Walking Dinner” in een prachtige en 

sfeervolle omgeving. Onderstaand vindt u een aantal arrangementvoorstellen. Dit is 

slechts een selectie van wat wij kunnen verzorgen. Graag stellen wij samen met u, 

geheel naar uw wensen een arrangement samen.  

 

Alle gerechten worden geserveerd op handzaam, trendy servies. 

 

VOORGERECHTEN 

 Gazpachio van rode biet met schuim van boeren yoghurt en een garnituur van 

rettich 

 Briochbroodje met gebraden eendenborst en een compote van 

gecarameliseerde rode ui 

 Boerengeitenkaas met een crème van avocado en dragon, little gem sla en 

mayonaise van tuinkers 

 Kleine caesar salade met gemarineerde gamba, ei en Parmezaanse kaas 

 

TUSSENGERECHTEN 

 Hartige taart met venkel, gerookte hoender, mascarpone en passende 

topping 

 Romige vissoep met garnituur van garnaaltjes, bosui en crouton 

 Spiesje van Japans gemarineerde hoender met een salade van noedels en 

een dressing van soya en yuzu 

 Klassieke Italiaanse versie van spoom, luchtige ijsmousse van passievrucht met 

een scheutje prosecco  

 

VLEESGERECHTEN 

 Spiesje van gemarineerde varkenshaas met een kers trostomaatje, ratatouille 

en een saus afgemaakt met blauwe kaas  

 Op Italiaanse wijze gestoofde tomaat en eigen jus 

 Roulleaux van hoender en rookamandel op een zalf van aardappel met een 

salade van haricots verts, spek en dragon afgemaakt met een jus van kalf en 

truffel 

 

VISGERECHTEN 

 Gegrilde rug van kabeljauw op een vadouvan parelgort, gepofte kers 

trostomaat en een Beurre Blanc  

 Zeewolffilet omwikkeld met parmaham en salie op een warme salade van 

aardappel en pompoen en een jus van witte wijn en Parmezaanse kaas 

 Doradefilet met bulgur, piperade van paprika, bosui en koriander en een jus 

van saffraan 

 

DESSERTS 

 Witte chocolade cheesecake met een mousse van pure chocolade en een 

kletskop van framboos 

 Gemarineerd roodfruit met een mousse van witte chocolade en sambucca 

 Pistache sponge cake met een gel van mango, passievruchten bavaroise en 

een krokantje van noten 

 

 

Tijdens het diner staat er op de tafels divers vers brood met smeersels. 



 

TARIEVEN 
* Tussen de 20 – 35 personen berekenen wij een toeslag van € 3.50 p.p. door 

 

Walking Dinner – aantal gerechtjes 5  6 7 

Voorgerecht 1 2 2 

Tussengerechten 1 1 2 

Vleesgerechten 1 1 1 

Visgerechten 1 1 1 

Desserts 1 1 1 

 

      

Prijs incl. BTW € 29.00 € 32.00 € 35.00 

Prijs excl. BTW € 26.61 € 29.36 € 32.11 

 

 

KEUZE 
De keuze van de gerechtjes ontvangen wij graag een week van te voren per e-mail. U 

kunt dan ook de dieetwensen bij ons aangeven. 

 

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 GEDISTILLEERDE DRANKEN 

Frisdranken, vruchtensappen, tapbier, maltbier, wijn, port, sherry, vermout(Martini), 

jonge jenever, oude jenever, bessenjenever en vieux. 

 

BUITENLANDS GEDISTILLEERDE 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). 

 

 


