Groeps
arrangementen

Heerlijk met een groep uiteten
voor een vaste prijs.
Wij bieden vele mogelijkheden op maat!
· We maken het graag persoonlijk
met een placemet met foto en tekst.
· Er kan al vanaf 15 personen
gebruik van worden gemaakt.
· Het kan zowel in het restaurant
(voor groepen tot 30 personen), als
in de zaal (van 30-40 tot 150 personen).
· Dit zijn voorbeelden, natuurlijk
kunnen wij diner op maat maken
van letterlijk elke prijs klasse.

Keuzemenu nr. 1:
21,50 p.p.
Soep in terrine op tafel

Daarbij worden er broodplankjes geserveerd.

Huisgemaakte Tomatensoep

Afgemaakt met room, lente ui en soepballetjes.

Grootmoeders Groentesoep

Rijkgevuld met groenten en rundvlees.

Keuze hoofdgerecht

Al onze hoofdgerechten serveren wij met verse
frites, gebakken aardappels, verse groenten,
mayonaise en salade.

Boeren- schnitzel

Krokant gebakken, geserveerd met
boerengarnituur en champignonroomsaus.

Spare Ribs uit eigen keuken
Huisgemaakte zoete marinade.
Geserveerd met chilimayonaise.

Kip Saté spies

Een gemarineerde spies van kipfilet geserveerd
met kroepoek en huisgemaakte satésaus.

Zalm Filet

Krokant gebakken en gegaard, geserveerd met
vissaus en honing-mosterd marinade.

Dessert keuze uit 2 opties

Optie 1 Bourgondisch dessert op tafel
Rijksweg 46, 5374 RB Schaijk
Voor reserveringen of meer informatie
Bel 0486-461294
of mail info@nieuwschaijk.nl

Softijs, warme kersen, warme chocolade saus,
slagroom, vers fruit, chocolade mousse en
aardbeien bavarois.

Optie 2 Tapas dessert op bord.

Een verrassing dessert met 3 verschillende
dessert tapas op bord.

Keuzemenu nr. 2:
24,50 p.p.
Voorgerecht
keuze uit 2 opties

Keuze uit
5 hoofdgerechten

Optie 1: Keuze uit voorgerechten
Huisgemaakte Tomatensoep

Varkenshaas in een Jasje

De voorgerechten worden met broodplankjes
geserveerd.

Al onze hoofdgerechten serveren wij met verse
frites, gebakken aardappels, verse groenten,
mayonaise en salade.

Grootmoeders Groentesoep

3 Medaillons van varkenshaas omwikkeld met
spek. Geserveerd met champignonroomsaus
en boerengarnituur.

Carpaccio

Kip Saté spies

Cocktail Duo

Boeren- schnitzel

Afgemaakt met room, lente ui en soepballetjes.
Rijkgevuld met groenten en rundvlees.
Gesneden ossenhaas met oude kaas, luxe nootjes
en truffelmayonaise.

Een gemarineerde spies van kipfilet geserveerd
met kroepoek en huisgemaakte satésaus.

Twee cocktails met gepocheerde zalm en Noorse
garnalen. Geserveerd met cocktailsaus.

Krokant gebakken, geserveerd met
boerengarnituur en champignonroomsaus.

Optie 2: Gezamenlijke tapas vooraf
+ €1,00 p.p.

Een combinatie van biefstuk van de haas
en gamba`s, geserveerd met kruidenboter.

Een tapas plank met voorgerechten. We rekenen 2
voorgerechtjes en 1 soepjes p.p.
Op deze plank staat onder andere: carpaccio,
zalm lolly’s, nacho`s en gamba`s. Dit alles wordt
geserveerd met brood en tapenade en een “klein
soepje” net na het voorgerecht.

Surf en Turf
Zalm Filet

Krokant gebakken en gegaard, geserveerd
met vissaus en honing-mosterd marinade.

Dessert keuze uit
2 opties
Optie 1 Bourgondisch dessert op tafel
Softijs, warme kersen, warme chocolade saus,
slagroom, vers fruit, chocolade mousse en
aardbeien bavarois.

Optie 2 Tapas dessert op bord.

Een verrassing dessert met 3 verschillende
dessert tapas op bord.

5-gangen
Sharing diner
voor slechts
29,50 p.p.

Een geheel
keuzemenu
op maat?
Geen probleem

3 gangen
keuze menu`s
al vanaf 17,50 p.p.

Wilt u een buffet?
Vraag naar
de informatie.

