APERITIVO (vanaf 16:00 uur)

ON BOARD vooraf doorbellen en af te halen
PIZZA’s in punten gesneden – alle soorten verkrijgbaar
ON BOARD PLATEAU KOUD € 9,95 (per persoon)
gerserveerd in een pizzadoos (5 porties in 1 doos)
Piatto di carne | vers gebakken ciabatta brood | olijventapenade | tomaten tapenade | Toscaanse olijven
ingemaakte sardientjes | spiesje tomaat & mozarella
ON BOARD PLATEAU WARM, mix 20 stuks € 27,50
Kroketjes: kaas-spinazie | pikante worst | parmaham | Risottobitterballen

GRAND CAFE VAN BUUREN

(vanaf 14:00 uur)
BOOT of PICKNICK v.a. 10 personen € 19,50 per persoon
Sushi Japanse mayonaise | Luxe kazen vijgenjam | Blini’s gerookte zalm | crème fraiche
Sandwich gerookte kip | pestomayonaise | Wrap carpaccio van rund | balsamico | Parmezaanse kaas
Assortiment zoet mini cupcakes | red velvet cake | bonbons | macarons Flesje plat water

EINSTEIN (Alle dagen vanaf 10:00 uur – 22:00 uur)

EINSTEIN ON BOARD
ON BOARD PLATEAU KOUD (10 personen) per schaal € 15,00
Blokjes jonge kaas | blokjes oude kaas | gekookte worst | leverworst | gemengde nootjes
ON BOARD PLATEAU WARM (10 personen|3 warme hapjes per persoon) per schaal € 22,50
Bitterballen | kipnuggets | vegetarische loempia’s | kaastengels | minifrikandellen
ON BOARD PLATEAU WARM EN KOUD (10 personen) € 27,50
3 warme hapjes per persoon assortiment | kaas | worst | gemengde nootjes
KOFFIE MET APPELGEBAK van Bakkerij Jacobs (koffie en thee uit kannen & appelgebak € 5,75)
LUNCHARRANGEMENT I € 15,00
Belegde boeren desem sandwiches kaas | beenham | gezond
Koffie | thee | melk | jus d’orange
LUNCHARRANGEMENT II € 18,50
Belegde boeren desem sandwiches | tonijnsalade | rundercarpaccio | gerookte zalm
Koffie | thee | melk | jus d’orange

BUDDHAS (vanaf 16:00 uur)

BUDDHAS ON BOARD
Bittergarnituur Buddhas (niet pikant)
Thaise kipsaté met Thaise pindasaus | Gebakken deegje gevuld met gekruid gehakt van kipfilet
Thaise loempia met groenten en kipfilet
BUDDHAS MIX (mix van bovenstaande) 24 stuks € 40,00
Bittergarnituur Buddhas Deluxe (niet pikant)
Garnaal gevuld met gehakt van kip omhuld door wonton reepjes | Grote garnaal in Loempiadeeg
Thais viskoekje | Spiesje van varkenshaas
BUDDHAS MIX (mix van bovenstaande) 24 stuks € 45,00

DRANKEN

minimaal 2 dagen vooraf bestellen
HEINEKEN BIER blikje € 2,50
FRISDRANK keuze Cola, Cola Light, Fanta of Sprite vanaf € 2,50
FLES WATER 0,75 liter € 4,50
SPECIAAL BIER vanaf € 4,75
FLES HUISWIJN per stuk € 15,00

