Prijzen per 01-01-2019
Diner ambulant is een dinervorm welke bestaat uit meerdere kleine gangen, waarbij de koude gerechtjes op
amuselepel of bord aangeleverd worden en waarbij de warme gerechtjes in de zgn. chafing-dishes in buffetvorm
worden opgesteld, ofwel ter plaatse op warme borden worden gedresseerd door een kok en in een rustig tempo door
de bediening worden geserveerd (deze personeelskosten zijn bij alle genoemde prijzen niet inbegrepen) .

(Voorstellen v.a. 15 personen, bij minder personen geldt een toeslag van € 5,00 p.p.)
Diner ambulant (6-gangen)
Amuselepel met cavaillon-meloen en parmaham
*****
Nantua-crème vanuit cocktailcoupe
*****
Mini-bouchee (escarcoques) met een kalfsragoût en groene aspergepunten
*****
Schol/zalm-rolletje met een dille/dragonsaus
Pommes duchesse
Sugar snaps / bospeentjes
*****
Mixed grill met spekjes en een pepersausje
Medina risotto
Haricots verts omwikkeld met ardennerham
*****
Witte en bruine chocolademousse met amarenekers
€ 26,75
Diner ambulant (7-gangen)
Amuse van coquille st. Jacques
*****
Entrée van vitello tonato
*****
Lauwwarme tomaten pesto crème
*****
Gepocheerde vis-spies met een dille-crèmesausje
Mini peterselie aardappeltjes
Groente-mélange
*****
Lamsrumps met een yoghurt/knoflookcrème
Haricots verts
Medina rijst
*****
Tiramisu
*****
Koffie met friandises
€ 31,50
(prijzen zijn per persoon excl. 9% btw)

Prijzen per 01-01-2019
Diner ambulant (7-gangen)
Amuseglaasje met rivierkreeftstaartjes
*****
Lauwwarme kalfsvélouté met waterkers
*****
Mini-bouchee (escarcoques) met een catalaanse vismélange met aspergetips
*****
Gevulde parelhoenfilet met bosvruchten
Puntje aardappeltaart
Geglaceerde worteltjes
*****
Lamshaasje met een honing/thijmsausje
Saffraanrijst
Haricots verts
*****
Gepofte appel met kaneelijs
*****
Koffie met éclairs
€ 35,50
Diner ambulant (7-gangen)
Lolly van gerookte eendenborst met amandelen en sinaasappel
*****
Salade van licht gerookte lauwe lamszwezerik met mint
*****
Lauwwarme nantua(kreeften)-crème
*****
Gebakken tong/zalm-rolletjes met een béarnaisesaus
Pommes duchesse
Sugar snaps / bospeentjes
*****
Filet mignon met gebakken grotchampignons
Gebakken mini-krieltjes
Broccoli-roosjes
*****
Quenelles van:
Citroenbavarois
Frambozenbavarois
Chocolade-kokos bavarois
*****
Koffie + étagère met zoetigheden
€ 38,50
(prijzen zijn per persoon excl. 9% btw)

