
LUNCH

A Vier minibroodjes met luxe beleg, melk,  € 13,40

 karnemelk, biologische sappen, koffie, thee

B Zie A, uitgebreid met soep of salade € 18,70

C Zie A, uitgebreid met soep én salade € 23,00

Broodjes
Een combinatie van vier volkoren mini-broodjes per persoon, 

belegd met:

Boerenbrie met uienchutney en rucola  

Rundcarpaccio met truffelmayonaise, basilicum  

en pijnboompitten  

Buffelmozzarella met tomaat en basilicum    

Jong belegen kaas met rucola   

Gerookte kipfilet met pesto en salade   

Soep
Pompoensoep met portie ambachtelijk brood  

en roomboter

Salades
Frisse salade van rucola, geitenkaas, rode biet  

en pijnboompitten

Salade van krieltjes, gerookte kip en mierikswortel 

Snelle vergaderlunch
Kleine soep met broodje kroket € 14,30

Melk, karnemelk, biosappen    

NAJAARSMENU OKTOBER T/M MAART

ZAALVERHUUR ARRANGEMENTEN

Vegetarisch | Het aanbod van seizoensproducten kan variëren

Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 9% BTW. Informeer bij onze medewerker
zaalverhuur Mandy Sharabani naar de mogelijkheden. 

MIDDAG BREAK

Gezonde break 
Sapje | handfruit | huisgemaakte mueslireep € 6,50

en bananencake

Snack break 
Sapje of frisdrank |  vier hartige kleine snacks,  € 7,00

keuze uit mini-quiches, wraps, saucijzen- en

kaasbroodjes (vegetarisch mogelijk)

BORREL

A Plateau met boerenkazen en cornichons, € 4,80

 luxe noten en zoutjes | diverse rauwkost met 

 dips | drie frituurhapjes | borrelworstje, gemaakt

 met Dordts Schapenkopbier

B Twee capresesticks | twee mini-quiches |  € 6,90 

 een wrap met zalm en kruidenkaas, kaas en 

 komkommer | rauwkost met dip 

C Twee spiesjes gedroogde ham met meloen | twee €  9,00  

 lux belegde crostini’s | twee Arancini risottoballetjes

Korte borrel
Luxe noten en zoutjes, drie frituurhapjes € 3,20

Wij schenken biologische frisdranken, Dordtse speciaalbieren 
en wijnen van Le Sarment (ook alcoholvrij). U kunt uw borrel 
reserveren tegen een vaste prijs per half of heel uur, maar ook  
op nacalculatie.

KOFFIE/THEE 

A Eenmalig koffie, thee, water en een koekje vanaf buffet bij ontvangst of tijdens de pauze € 3,00 | *€ 6,40

B Onbeperkt koffie, thee, water en een koekje voor een dagdeel inclusief verversing € 6,00 | *€ 9,00 

C Onbeperkt koffie, thee, water en een koekje voor een gehele dag inclusief verversing € 11,12 | *€ 14,00 

 * Inclusief dagvers gebak of een combinatie van drie luxe zoetigheden 



LUNCH 

A Vier minibroodjes met luxe beleg, melk,  € 13,40

 karnemelk, biologische sappen, koffie, thee

B Zie A, uitgebreid met soep of salade € 18,70

C Zie A, uitgebreid met soep én salade € 23,00

Broodjes
Een combinatie van vier volkoren mini-broodjes per persoon, 

belegd met: 

Gerookte zalm met kruidenkaas, dille en peper  

Geitenkaas met rode biet en salade  

Gerookte kipfilet met pesto en salade 

Salade van scharreleieren   

Jong belegen kaas met rucola   

Soep
Licht gebonden tomatensoep met room en basilicum,  

ambachtelijk brood en roomboter 

Salades
‘Caprese’: rucolasalade met buffelmozzarella,   
tomaat, basilicum en olijfolie

Zomerse couscous salade met komkommer, feta 

en walnoten

Snelle vergaderlunch
Kleine soep met broodje kroket € 14,30

Melk, karnemelk, biosappen    

MIDDAG BREAK

Gezonde break 
Sapje | handfruit | huisgemaakte mueslireep € 6,50

en bananencake

Snack break 
Sapje of frisdrank |  vier hartige kleine snacks,  € 7,00

keuze uit mini-quiches, wraps, saucijzen- en

kaasbroodjes (vegetarisch mogelijk)

BORREL

A Plateau met boerenkazen en cornichons, € 4,80

 luxe noten en zoutjes | diverse rauwkost met 

 dips | drie frituurhapjes | borrelworstje, gemaakt

 met Dordts Schapenkopbier

B Twee capresesticks | twee mini-quiches |  € 6,90 

 een wrap met zalm en kruidenkaas, kaas en 

 komkommer | rauwkost met dip 

C Twee spiesjes gedroogde ham met meloen | twee €  9,00  

 lux belegde crostini’s | twee Arancini risottoballetjes

Korte borrel
Luxe noten en zoutjes, drie frituurhapjes € 3,20

Wij schenken biologische frisdranken, Dordtse speciaalbieren 
en wijnen van Le Sarment (ook alcoholvrij). U kunt uw borrel 
reserveren tegen een vaste prijs per half of heel uur, maar ook  
op basis van nacalculatie.

Vegetarisch | Het aanbod van seizoensproducten kan variëren

VOORJAARSMENU APRIL T/M SEPTEMBER

ZAALVERHUUR ARRANGEMENTEN

Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 9% BTW. Informeer bij onze medewerker
zaalverhuur Mandy Sharabani naar de mogelijkheden. 

KOFFIE/THEE 

A Eenmalig koffie, thee, water en een koekje vanaf buffet bij ontvangst of tijdens de pauze € 3,00 | *€ 6,40

B Onbeperkt koffie, thee, water en een koekje voor een dagdeel inclusief verversing € 6,00 | *€ 9,00 

C Onbeperkt koffie, thee, water en een koekje voor een gehele dag inclusief verversing € 11,12 | *€ 14,00 

 * Inclusief dagvers gebak of een combinatie van drie luxe zoetigheden 


