LUNCHES
Ontbijtbuffet Schuttevaers Best

€ 19.95 p.p.

Heerlijk om de dag mee te beginnen. Bagels met kruidenroomkaas en ingelegde komkommer,
brioche brood met sinaasappelmarmelade en clotted cream. Croissants met kaas. Oerbrood met
runder ribeye en fenegriekaas en een zoetzuur van wortel en rettich, scrambled eggs langzaam
gegaard in groene kruiden met Noorse zalm, hangop en magere yoghurt met toppings, verse
vruchtensappen en koffie en thee.
€ 9,95 p.p.

Tasty Lunch

3 halve broodjes heerlijk luxe belegd met Frisse zalm met room en dille / Pastrami vers gekruid,
bedekt met zonnige tomaat en cornichons / heerlijke lamsham op een bedje van sla, bestrooid met
paprikasnippers / Romige brie met heerlijke honing en vers gebrande walnoten / dun gesneden
rosbief met pijnboompitjes en heerlijke vers kaas Inclusief koffie en thee
€ 13.00 p.p.

Etagère Lunch

Luxe kleine mini sandwiches, briochebol en wraps rijk belegd, meergranen mini croissant belegd met
Utrechtse oude kaas en rucola sla, en hartige mini muffin o.a. spinazie/geitenkaas, olijfkaas en
tomaat gezellig geserveerd op etagères. Inclusief koffie en thee (6 items p.p., alleen mogelijk op de
partyboten)
€ 13.00 p.p.

Lunch Populair

Eenvoudige lunch bestaande uit verschillende broodjes zoals een meergranen bonk, een boterbol
bruin, een meergranen puntje, een knar, een donker meergranen turf en een mais- en zonnebonk
belegd met diverse kaassoorten en vleeswarenbeleg en daarbij een fruitsalade, koffie en thee
(2,5 broodje p.p.)
€ 14,75 p.p.

Lunch Populair Plus

Deze luxe lunch bestaat uit 2 luxe broodjes p.p. zoals bij de Lunch Populair beschreven en keuze uit
één van de volgende slices wraps:
Wrap Kipkerrie: Mix van gerookte kip, kerriesaus en ijsbergsla
Wrap Napolitan Italian: Wrap met tomaten tapenade, Coppa di Parma, pijnboompitjes en Rucola sla
Wrap Gerookte Kip: Wrap met tomaten tapenade, gerookte kip, tomatenbasilicum en waterkers ,
daarbij een fruitsalade inclusief koffie en thee
€ 16,50 p.p.

Biologische Lunch

Ambachtelijke broodjeslunch bestaande uit luxe meergranenbonk, een knar, meergranen turf en een
mais en zonnebonk belegd met diverse biologische boeren kaassoorten en vleeswaren en voorzien
van trendy garnering. ( 2,5 broodje p.p. ) diervriendelijk vleeswaren en kaassoorten van Kraak vers.
Handfruit van de plaatselijke fruit teler inclusief koffie/thee
€ 11,45 p.p.

Kinderlunch

Luxe kleine broodjes en sandwiches geserveerd op etagères, mini croissant belegd met jam en boter,
mini broodje belegd met boterhamworst, leverworst en kaas, sandwich met zoet beleg, krentenbol,
zoete broodjes, o.a. donuts en mini muffins en vers fruit spies.

ALLE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF B.T.W.

