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Warme gerechten:

- Aardappelsoepje met gerookte paling en 
 old Amsterdam
- Rode bietjes met warme geitenkaas, 
 honing en balsamico
-	 Gevuld	tongfiletje	in	saffraansaus
- Bladerdeeg gevuld met hachee en 
 rode bessensaus
- Timbaaltje van gebakken champignons 
 met kruidenboter
- Pastinaak compote met uien en amandelen
- Vers gemarineerde kibbeling in 
 tomaten-dragon saus
- Mini saté in pindasaus
- Aardappel met kaas taartje
- Andijvie stamppotje met een slavinkje 
	 van	kalfsvlees
- Varkenshaasje met champignon-roomsaus
- Gebakken Zeeuwse mosselen in een 
 kerriesoepje
- Beemster kaas broodje

Brood en kruidenboter

Prijs € 30,00 per persoon
(gebaseerd op 1,5 uur, 14 hapjes per persoon, koud en 
warm tegelijk geserveerd)
(minimaal  30 personen)

Hollands Proeverij dessert
Traktatie op etagères

- Bavaroise van rijstepap met kersen 
 en schuimpjes
-	 Warme	mini	appelflapjes	en	wentelteefjes
-	 Vanille	ijs	met	aardbeien	en	Romanoffsaus

Prijs € 7,00 per persoon

Hollandse Proeverij
Culinair van eigen bodem

Koude gerechten:

-	 Mini	broodje	rosbief	met	truffelsaus
-	 Cocktailtje	van	polderhoen	met	frambozen
- Sushi met Hollandse haring
- Verse asperge met beenhammousse 
 en mosterdsaus 
- Meloen met gerookte ham
- Cocktail met Stellendamse garnalen
-	 Tartaartje	van	Maas/Rijn/IJssel	biefstuk	
 met een kwarteleitje
- Roggebrood met Kernhem kaas en appelstroop

Op	deze	pagina	geven	wij	u	een	indruk	
van de proeverijen die wij aanbieden. 
Deze	proeverijen	bieden	wij	aan	vanaf	
30	personen	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.

PROEVERIJEN
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Italiaanse Proeverij
Buon appetito!

Koude gerechten:

- Prosciutto ham met asperge en paprika saus
-	 Ciabatta	met	parmaham	en	buffelmozzarella
- Carpaccio met paddestoeltapenade
-	 Bruschetta	kalfsvlees	in	tonijnsaus
-	 Rozemarijnbroodje	met	Mortadella	en	een	
 gebakken tomaatje
-	 Gestoofde	zalm	met	saffraanmayonaise	
-	 Ciabatta	gegrilde	courgette	en	gorgonzola
- Cocktailtje van spaghetti met gamba 
 en koriander

Warme gerechten:

-	 Gegrilde	reuzenchampignon	met	
	 roergebakken	spinazie	en	gorgonzola
-	 Canneloni	van	kalfsvlees	met	kaassaus
-	 Tomaatjes	met	risotto	en	Parmezaanse	kaas
- Druivenbladen met lamsgehakt en mint
-	 Gerookte	zalmlasagne	met	pesto
- Geitenkaas terrine met noten en honing
-	 Saltimbocca	van	kalfsvlees	en	Prosciutto
- Gevulde aubergine uit de oven
- Paddestoel ravioli
- Roseval aardappeltjes uit de oven 
	 in	knoflooksaus

Prijs € 29,00 per persoon
(gebaseerd op 1,5 uur, 14 hapjes per persoon, koud en 
warm tegelijk geserveerd)
(minimaal  30 personen)

Italiaanse Proeverij dessert
Traktatie op etagères

- Tiramisu cocktailtjes met cognac en   
 amandelkoekjes
-	 Panna	cotta	met	verse	frambozen
- Cassata ijstaart

Prijs € 7,00 per persoon

Tapas Proeverij
Spaanse lekkernijen 

Koude gerechten:

- Met Serranoham gegrilde asperge geserveerd 
	 met	limoen	mayonaise	
- Dadels met geitenkaas en watermeloen 
- Peppadews (pepertjes met roomkaas) met 
	 chorizo	en	gegrilde	paprika
-	 Gazpacho	(Spaans	groentesoepje)	met	
	 knoflook	croutons
-	 Met	citrusfruit	gemarineerde	zalm
- Gegrilde gamba in paprika salsa
-	 Gepekeld	varkenshaasje	in	knoflookvinaigrette	
 met gegrilde Manchego kaas
-	 Tortilla	wrap	met	gegrilde	kip	en	knoflook
- Gegilde vruchtgroenten met 
 verse tonijn carpaccio
- Diverse soorten olijven

Warme gerechten:

-	 Kip	in	filodeeg	
-	 Biefstukjes	met	sherry-roomsaus
- Roseval aardappeltjes uit de oven met 
	 knoflook	en	rozemarijn
-	 Tortilla	aardappel	omelet	met	truffel	en	spekjes
-	 Sardinefilet	in	gegrilde	katenspek	gevuld	
 met ricotta 
-	 Paella	tomaatje	met	kip,	chorizo	en	groente
- Spaanse gehaktballetjes in tomatensaus
-	 Gekruide	visfilet	gebakken	in	bierbeslag	
 van San Miguel
- Kippedijen met sinaasappelsaus en amandelen
- Gebakken aubergine gevuld met oude kaas en 
 overgoten met tomatensalsa
-	 Gegratineerde	champignons	met	knoflook	

Prijs € 31,50 per persoon
(gebaseerd op 1,5 uur, 14 hapjes per persoon, koud en 
warm tegelijk geserveerd)
(minimaal  30 personen)

Tapas Proeverij dessert
Traktatie op etagères

-	 Cocktailtjes	van	Spaans	fruit	
- Crème Catalana met gekarameliseerde 
 rietsuiker
- Mousse van pure chocolade met 
 Spaanse Licor 43
-	 Sinaasappel	Grand	Marnier	parfait	ijs

Prijs € 7,00 per persoon
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Wereld Proeverij
Culinaire wereldreis

Koude gerechten:

Portugal:  Verse vijgen met Portugese gerookte 
  ham en dillesaus
Frankrijk  Tiède amuse met gerookte kip en 
  pijnboompitten
Japan   Sushi met tonijn en wasabi
Zweden  Boerenbroodje met mosterdham
Thailand  Parelhoen met balsamico en 
	 	 Thaise	curry	salade
Zweden		 Zalmtartaar	met	saffraanmayonaise	
	 	 en	foreleitjes	
Japan   Runder Tataki 
	 	 (gemarineerde	runderbiefstuk)	
  met soja saus, rettich en wasabi
China   Cocktail van noedels, garnalen 
  en koriander
Denemarken  Roseval aardappelsalade met 
  Deense gemarineerde haring

Warme gerechten:

Oostenrijk		 Vleesstrüdel	met	cranberrysaus
China		 	 Rijstdeegbeursje	met	kalfsgehakt,	
	 	 roze	pepers	en	bessensaus
Frankrijk  Gegrilde champignon gevuld met 
	 	 Roquefort	en	knoflooksaus
Engeland  Wellington varkenshaas met gebakken   
  paddenstoelen in bladerdeeg
Amerika		 Beefburgertje	van	roastbeef	met		 	
  cheddar en kruidenkaas
Italië   Gegrilde paprika gevuld met parmaham 
	 	 en	mozzarella
Thailand  Eiernoedels met gegrilde coquille, 
	 	 zeekraal	en	ketjapsaus
Mexico			 Kip	tortilla	met	tacosaus	en	noten
Engeland		 Fish	en	chips	in	een	puntzak
Argentinië		 Argentijns	biefstukje	met	
  Argentijnse wijnsaus
Marokko		 Couscous	met	een	kebabspiesje	en	feta
Spanje   Garnalen risotto met salsa van gegrilde 
	 	 paprika	en	knoflook

Prijs € 34,50 per persoon
(gebaseerd op 1,5 uur,  14 hapjes per persoon, koud en 
warm tegelijk geserveerd)
(minimaal  30 personen)

Wereld Proeverij dessert
Traktatie op etagères

-	 Mousse	van	passiefruit	met	mango	en	
 verse ananas
-	 Chocolade	fondanttaartje	met	frambozensaus
- Siberiënne ijstaart met rum uit de oven

Prijs € 7,00 per persoon
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