LUNCH & BORREL

Villa Mattern
BASIS lunchmenu

uitgebreid lunchmenu

ASSORTIMENT BROODJES

tafel- en bittergarnituur

drankarrangementen

SOEPEN

TAFELGARNITUUR

VERGADERARRANGEMENT

Courgette-tomatensoep*,
groentesoep*,
pittige wortelsoep*
stokbrood* en roomboter

Cashew- en pistachenootjes, gemengde noten
van C’est Bon Amsterdam, groentechips,
olijven, stokbrood met humus**.
€ 5,50 per persoon

Onbeperkt espresso, cappuccino,
latte macchiato met koemelk, koffie,
(gember- en munt)thee met honing.
Rozijnencake bij ontvangst, koekjes,
pepermuntjes, pralines, handfruit, vruchten,
bronwater, muntwater, frisdrank en vruchtensap

ASSORTIMENT BROODJES

van Hartogs Volkorenbakkerij

Villa Mattern

van Hartogs Volkorenbakkerij

Broodje geitenkaas met honing,
tijm en walnoot uit de oven*

Broodje geitenkaas met honing,
tijm en walnoot uit de oven*

Broodje rookvlees met tomatenpesto
en geroosterde pijnboompitten

broodje rookvlees met tomatenpesto
en geroosterde pijnboompitten

Broodje pastrami met
wasabi-mayonaise en zuur

Broodje pastrami met
wasabi-mayonaise en zuur

BORRELHAPJES
Kaasplankje met toastjes* en 5 kazen
€ 6,95 per persoon
Pinchos en/of crostini (3 stuks)
€ 4,50 per persoon
Wrap (vega en vis) - € 5,50

SNACKS

(prijs per stuk)

Pasteitje*: pasteideeg met een hartige vulling
van bruine linzen en Indiase kruiden: € 1,50

1 dagdeel
2 dagdelen
3 dagdelen

€ 12,50
€ 15,00
€ 20,00

DRANKARRANGEMENT BORREL
(wijn, bier, bronwater, frisdrank, vruchtensap)
€ 6,00 per persoon per uur

Broodje tonijnsalade met radijs en kappertjes

Broodje tonijnsalade met radijs en kappertjes

Broodje eiersalade met tomaat en bieslook*

Broodje eiersalade met tomaat en bieslook*

Broodje gerookte zalm met
bieslook-roomkaas en dille

Broodje gerookte zalm met
bieslook-roomkaas en dille

Mini-saucijsjes van Kwekkeboom - € 1,50

Broodje gegrilde groenten met humus**

Broodje gegrilde groenten met humus**

Saucijzenbroodjes van Kwekkeboom - € 3,50

DRANK- EN WIJNARRANGEMENT

SALADES

SALADES

BITTERGARNITUUR

- bij werkdiner € 9,50 per persoon
- bij diner € 12,50 per persoon

Rode-bietensalade met zure room en bieslook* Rode-bietensalade met zure room en bieslook*
Griekse salade**

Griekse salade**

Wortelsalade met feta, olijven, rozijnen en
bosui*

Wortelsalade met feta, olijven, rozijnen en
bosui*

€ 20,00 per persoon

€ 25,00 per persoon

alle gerechten met een

Samosa*: kruidig mengsel van chilipoeder,
aardappel, doperwten in bladerdeeg: - € 1,75

Bitterballen van Kwekkeboom,
mini-snacks, vegetarische loempiaatjes met
zoetzure saus* (3 stuks)
€ 3,50 per persoon
Groente bitterballen uit de oven (3 stuks)
€ 3,50 per persoon

of op basis van nacalculatie
Biologische rode en witte wijn:
€ 25,00 per fles
Bier, bronwater, frisdrank, vruchtensap:
€ 2,50 per consumptie

Villa Mattern maakt zo veel
mogelijk gebruik van biologische
en duurzame producten

* zijn vegetarisch, ** is veganistisch | wij houden rekening met dieetwensen zoals lactose- en glutenvrij, vegetarisch en veganistisch.

bij onze lunchmenu’s serveren wij (soja-) melk, karnemelk en diverse vruchtensapppen

| wij serveren lunch voor een minimum aantal van 10 personen
zie voor twee- en driegangenmenu’s de menukaarten van de kokende bijl - www . dekokendebijl . nl

