Boerderijcafé De Hooijmaat
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Boergondisch buffet
- Caprese spiesjes
- Rauwkostsalade
- Wrap geitenkaas
- Landbroden met 3 huisgemaakte smeersels, eiersalade en brie
- Huisgemaakte tomatensoep
- Bieterballen met dip
- Gegrilde beenham met honing-mosterdsaus
- Frieten

€ 23,50 p.p.

Bouw je eigen burger-arrangement
- Hamburger met een Italiaanse bol
- Garnituren (augurk,sla,tomaat,uitjes,kaas)
- Sauzenbuffet
- Frieten
- Voor de kindjes, hotdog op een broodje (€ 7,50 p.k.)

€ 14,50 p.p.

BBQ arrangement 1 (Vegetarische opties mogelijk!)
- Gemarineerde karbonade
- Rundvlees hamburger
- Varkenssaté
- BBQ worst
- Kip drumstick
- Groene salade
- Pastatonijnsalade
- 3 sauzen
- Broden met kruidenboter

€ 21,75 p.p.

BBQ arrangement 2
Arrangement 1, aangevuld met:
- New Delhy steak
- Kipsaté XXL
- Griekse salade
- Banaan en chocolade in alufolie

€ 26,25 p.p.
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Op al onze aanbiedingen zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te ‘sGravenhage. Een exemplaar wordt u kosteloos ter hand gesteld. Eventuele prijswijzigingen onder voorbehoud

Stamppotten buffet (In het seizoen!)
- 3 verschillende stamppotten uit het seizoen
- Diverse tafelzuren

€ 15,75 p.p.

High tea
Suggestie:
- Zoet!
Huisgemaakte brownie, boter/caramelkoek, chocotruffel en banaaneclair
- Hartig!
Sandwich komkommer/mierikswortelmayonaise, sandwich eiersalade van
eigen boerderijkippen, soes geitenkaas, kopje soep van het seizoen.

€ 20,25 p.p.

Lunch voor groepen

-

12-uurtje

Lunchbuffet (vanaf 15 personen)
- Donkere en maïs landbroden en pistoletjes
- Huisgemaakte tomatensoep
- Groene salade met eigen dressing
- Hartig beleg; in de vorm van kazen, vleeswaren, eiersalade
- Zoetwaren; chocoladepasta en jam
- Versfruitsalade
- Snack uit de frituur (+€ 2,25)

€ 11,-- p.p.
€ 16,50 p.p.
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