
Paas- en Pinkstermenu 2020
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Menu A

Frisse kip-kerrie salade met ananas
       

~

Zacht gestoofde zalmfilet met basilicum 
Hollandaise saus

Lente salade met tomaat en komkommer

Traditionele pommes duchesse

Menu B

Gebonden aspergesoep met een brunoise 
van ham en lente-ui        

~

Met voorjaarsgroente gevulde kippendij met 
jus en gewelde rozijnen

Tricolore van groente met doperwten, 
 wortelen en maïs

Fluweelzachte aardappelmousseline met bieslook

Eerste paasdag 
zondag 12 april 2020



Tweede paasdag 
maandag 13 april 2020

Menu A

Trio van mini wraps
       

~

Feestelijke paaskiprollade met gevogelte jus

Sperziebonen met kruidig bonenkruid

Aardappelgratin met broccoli en kaas

Menu B

Romige maïscrème soep met kip en 
mascarpone

        
~

Italiaans kalfsgehaktbrood met olijven, 
zongedroogde tomaten en mozzarella 

met braadjus

Romige prei a la crème met venkelreepjes

Ambachtelijke mosterd aardappelpuree



Menu A

Moderne Waldorf salade met mandarijn 
en walnoot

       
 ~

Gevulde gerookte kipfilet met romige 
kruidenkaas en Provençaalse roomsaus

Groente drieluik van romanesco, bloemkool 
en broccoli

Gekruide krieltjes met cajunkruiden 

Menu B

Krachtige runderbouillon met prei 
en tuinkruiden

        
~

Zacht gestoofd scholrolletje met 
Hollandaise saus

Kleine wortelen met kruidige bearnaisesaus

Aardappel-knoflookpuree met gedroogde 
salieblaadjes

Eerste pinksterdag 
zondag 31 mei 2020



Tweede pinksterdag 
Maandag 1 juni 2020

Menu A

Bourgondische rundvleessalade met 
zilveruitjes en augurkblokjes

       
 ~

Getrancheerde beenham met botersaus

Traditionele witte asperges met luchtig 
roerei en verse peterselie

Klassiek gegaarde krieltjes

Menu B

Rijk gevulde paprikasoep met drie 
kleuren paprika 

        
~

Ambachtelijk stoofvlees met licht 
pittige mosterdjus

Grove stamppot van verse spinazie en geruld ei



Heerlijk opgemaakte 
luxe salades

Gezellig met elkaar genieten van een prachtige 

luxe salade is natuurlijk ook een mogelijkheid. 

Vanaf 4 personen wordt er een smakelijke salade 

voor u aangekleed. Zalmsalade, kartoffelsalade, 

huzarensalade, kip-kerriesalade, Russische ei 

salade, eiersalade, rundvleessalade, vissalade 

of hors-d’oeuvre schotel, zijn de beschikbare 

smaken voor u om van te genieten. Wilt u met 

een grotere groep gezellig tafelen, dan is de 

combinatieschotel voor 8 tot 10 personen ook 

een goede optie. U kunt zelf de salades helemaal 

afmaken, door naar wens een stukje brood of een 

toastje bij de salade te serveren. 
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