DUINRAND
HOTEL RESTAURANT TERRAS

MENUOPTIES VOOR
EEN ONVERGETELIJK
FEESTJE OF PARTIJTJE
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Zelf samen te
stellen hapjes
vanaf 15 personen

Losse hapjes: geprijsd per stuk
(exclusief drankjes)
Snacks:
€0,60 per stuk
Bami / Nasi / Gehaktbal / Bitterbal /
Kipnugget / Mini frikandel
Gevuld eitje of tomaatje:
€1,50 per stuk
Gevuld eitje
Tomaatje gevuld
met Hollandse garnalen

Tijd voor een onvergetelijke avond?
Vooropgesteld: wij houden van feestjes en
zijn dol op het organiseren van een onvergetelijk feestmaal. Dat kan in één van de
eetkamers in ons restaurant zelf of juist in
onze aparte, speciaal hiervoor, ingerichte
feestkamer met ingebouwde bar. In deze
ruime kamer kunnen wij zelfs tot 50 couverts herbergen.

Er is altijd wel een reden voor een feestje,
nietwaar? En die zijn er in alle soorten en
maten. Soms voor kleine, soms voor grote
gezelschappen. De ene keer bescheiden en
charmant, een andere keer uitbundig en
royaal. Kortom: een feestje organiseren blijft
maatwerk, waarbij wij u graag willen adviseren.
In dit boekje stippelen wij uit wat u zoal van
ons kunt verwachten. Maar stel uw vragen
of deel uw ideeën zodat u uw ideale feestje
bij ons kunt vieren!

Luxe stokbrood:
€1,50 per stuk
Gerookte zalm met roomkaas
Rundercarpaccio met oude kaas
Brie met honing en walnoten
Roompaté / Filet Américain
Wraps:
€1,50 per stuk
Wrap met Parma ham,
pesto en oude kaas
Wrap met kip en rucola
Diversen:
€1,75 per stuk
Parmaham met meloen
Garnalen in Teriyaki-saus
Tomaatje met mozzarella en basilicum
Spiesje:
€2,50 per stuk
Varkenshaas met pepersaus
Kip met satésaus
IJs:
€1,75 per bolletje
Vanille-ijs, chocoladesaus en slagroom
Vanille-ijs, advocaat en slagroom
Vanille-ijs, aardbeiensaus en slagroom

Warm & Koud
Buﬀet
vanaf 30 personen

Buﬀet: €28,50 p.p.
(exclusief drankjes)
Vlees:
Parmaham met Galia meloen
Boerenachterham met asperges
Rundercarpaccio met oude
kaas en pijnboompitten
Roompaté
Diverse worstsoorten
Vis:
Gerookte makreel
Gerookte forel
Gerookte zalm
Hele gepocheerde zalm
Salade:
Rundvleessalade
Aardappelsalade
Rauwkostsalade
Gevulde eieren
Tomaten gevuld
met Hollandse garnalen
Sauzen:
Kruidenboter
Knoﬂooksaus
Cocktailsaus
Tapenade
Diverse broodsoorten
Warm vlees/vis:
Stoofvlees met gekruide sperziebonen
Varkenshaas met champignonsaus
Kipsaté
Spare ribs
Zalm met schaaldierensaus
Visﬁlet met witte wijnsaus
Warme bijgerechten:
Saﬀraan rijst
Aardappelgratin
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Keuze
Menu A
vanaf 15 personen
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Keuze
Menu B
vanaf 15 personen

Menu: €20,50 p.p.
(exclusief drankjes)

Menu: €25,50 p.p.
(exclusief drankjes)

Amuse:
Stokbrood met kruidenboter

Amuse:
Stokbrood met kruidenboter

Voorgerechten:
Tomatensoep
Groentensoep
of Uiensoep

Voorgerechten:
Tomatensoep
Groentensoep
Uiensoep
Carpaccio van gerookte zalm
of Carpaccio van ossenhaas

Hoofdgerechten:
(geserveerd met frites en salade)
Wienerschnitzel
Kipsaté
of Zalmﬁlet

Nagerechten:
Vanille-ijs met chocoladesaus
Dame Noir
of Vanille-ijs met warme
kersen en slagroom

Hoofdgerechten:
(geserveerd met frites en salade)
Wienerschnitzel
Kipsaté
Zalmﬁlet
Visﬁlet
of Varkenshaas

Nagerechten:
Vanille-ijs met chocoladesaus
Dame Noir
of Vanille-ijs met warme
kersen en slagroom

HEEFT U VRAGEN, OPMERKINGEN OF WILDE IDEEËN?
AARZEL NIET OM ONS TE
BELLEN! DAT KAN VIA
0416-534154
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