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Lunchbuffet ‘’t Reijerskoop’

Kiest u hieronder 2 soepen:
(bij 10-20 personen 1 soep)

- Mosterdsoep met spekjes
- Verse tomatensoep met basilicum
- Romige paddenstoelensoep met verse tijm

Vers gebakken kaasbroden en stokbrood met 
kruidenboter

Biologische minibroodjes met:

- Zalm met groene salade en kruidenkaas
- Pesto, gedroogde ham en rucola
- Brie, tomaat en bieslook
- Gerookte kip, selleriesalade en cashewnoten

Prijs € 17,50 per persoon
(gebaseerd op 1,5 uur)
(minimaal 10 personen)

Lunch proeverij ‘’t Laag Boskoop’
Proeverij van warme gerechtjes

- Ecologische tomaten met parmaham mozzarella
- Gegrilde coquille in soja-karamel saus met   
 zeekraal
- Geitenkaas met rode bietjes en honing
- Rozemarijn timbaal met pesto, gedroogde ham  
 en tomaten tapenade
- Quiche Lorraine met spekjes en oude kaas
- Gerookte zalm lasagne met risotto en 
 zalmforel eitjes
- Ciabatta met gegrilde groenten gorgonzola en   
 gedroogde tomaat
- Meat pie met cranberry saus
- Tomaatje met garnalen risotto
- Gebakken polderhoen met truffel

Geserveerd met 2 salades (Griekse salade en 
Caesar salad), biologische broden en kruidenboter.

Prijs € 27,00 per persoon 
(gebaseerd op 1,5 uur)
(minimaal 25 personen)

Lunchbuffet ‘de Parklaan’

- Diverse luxe broodsoorten
- Vleeswaren o.a. rosbief, rollade, ham
- Kaas en komijnekaas
- Roomboter en Becel
- Diverse zoetwaren
- Kalfskroket
- Krentenbrood

Prijs € 13,25  per persoon
(gebaseerd op 1 uur)
(minimaal 20 personen)
+ soep vanaf € 3,75 per persoon

Op deze pagina geven wij u een indruk 
van de lunchmogelijkheden die wij 
aanbieden. Wij bieden deze aan voor 
gezelschappen in een eigen zaal.

Genoemde prijzen zijn exclusief 
zaalhuur.

Heeft u andere wensen? Wij nemen 
deze graag met u door en verzorgen 
een voorstel op maat voor u.

LUNCH

Keuzemenu’s

U kunt met uw gezelschap ook gebruik maken van één 
van onze keuzemenu’s. Uw gasten hebben keuze uit 4 
voorgerechten en 4 hoofdgerechten. Afsluitend wordt 
het dessert geserveerd.

€ 32,50 of  € 35,50 per persoon 
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Soep 

U kunt ook soep per kop bestellen, 
bijvoorbeeld bij broodjes.

- Mosterdsoep
- Tomatensoep
- Champignonsoep
- Rundvleessoep
- Mexicaanse maïssoep

Prijs € 3,75 per kop 
(minimaal 20 stuks)

- Bospaddenstoelensoep
- Groentesoep
- Kippensoep
- Venkelsoep
- Ossenstaartsoep

Prijs € 4,50 per kop 
(minimaal 20 stuks)
(minimaal 5 dagen van te voren bestellen)

- Kreeftensoep

Prijs € 5,25 per kop 
(minimaal 20 stuks)
(minimaal 5 dagen van te voren bestellen)

Voor bij de soep

Kaasstengels
Prijs € 1,00 per persoon

Ciabatta met kruidenboter, pesto en tapenade        
(wanneer besteld bij soep)
Prijs € 1,75 per persoon

Ciabatta met kruidenboter, pesto en tapenade         
(wanneer besteld bij salades, buffet en diner) 
Prijs € 2,25 per persoon

Kistje met landbrood

Zuurdesem boterhammen met;

- Gemarineerde zalm met wasabi mayonaise 
- Carpaccio van Black Angus met truffel saus
- Old Amsterdam kaas met appelstroop
- Gehakte biefstuk met bieslook en een 
 gebakken kwarteleitje
- Kalfsrollade met tonijn mayonaise

Prijs € 3,75 per stuk
(minimaal 20 stuks)
Bij minder dan 20 stuks € 4,00 per stuk
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Extra te bestellen bij lunch:

Koffie/thee/melk/karnemelk/jus d’orange 
à € 6,00 per persoon

Verse vruchtensappen
Keuze uit:

Verse sinaasappelsap   mango/passievrucht
sinaasappel/passievrucht aardbei/banaan
grapefruit   meloen/ananas
appel/peer/framboos  sinaasappel/ aardbei  

Prijs: € 12,50 per liter
(minimaal 1 week van te voren bestellen, 
bestelde liters worden berekend)

Lunch standaard

3 mini broodjes per persoon met ham, kaas en 
eiersalade

Saucijzenbroodje

€ 8,00 per persoon
Incl. melk en jus d’orange:
€ 13,00 per persoon 

Lunch proeverij

Assorti van bruin en wit brood met diverse soorten 
beleg op tafel;
Oude Reypenaer kaas, carpaccio, tonijnsalade, gerookte 
zalm, eiersalade en brie

€ 10,25 per persoon
Incl. melk en jus d’orange:
€ 15,25 per persoon

Lunch de luxe

Amuseglaasje met soep

3 mini broodjes per persoon met luxe beleg (o.a. 
gerookte entrecôte, gerookte zalm, tonijnsalade, filet 
Americain, brie en een garnalenkroketje)

Kleine clubsandwich van gerookte kip, eiersalade en 
spek

Amuseglaasje met vers fruit

€ 13,50 per persoon
Incl. melk en jus d’orange:
€ 17,50 per persoon


