Villa Mattern

LUNCH & BORREL

BASIS LUNCHMENU**

UITGEBREID LUNCHMENU

Villa Mattern

TAFEL- EN BITTERGARNITUUR

DRANKARRANGEMENTEN

SOEPEN (soep OF salades)

SOEPEN (soep EN salades)

TAFELGARNITUUR

VERGADERARRANGEMENT

Broccolisoep, courgette-tomatensoep met
Parmezaanse kaas, groentesoep,
pittige wortelsoep
stokbrood* en roomboter

Broccolisoep, courgette-tomatensoep met
Parmezaanse kaas, groentesoep,
pittige wortelsoep
stokbrood* en roomboter

Cashew- en pistachenootjes, gezouten
amandelen, olijven, stokbrood met tapenade,
groentechips, groentedip*
€ 5,50 per persoon

ASSORTIMENT BROODJES

ASSORTIMENT BROODJES

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

van Hartogs Volkorenbakkerij

van Hartogs Volkorenbakkerij

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

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

Broodje pastrami met augurk uit de oven

Broodje pastrami met augurk uit de oven

Broodje rosbief met rucola en
honing-mosterd dressing

Broodje rosbief met rucola en
honing-mosterd dressing

LUXE HAPJES
Kaasplankje met toastjes* en 5 kazen
€ 6,95 per persoon
Pinchos en/of crostini (3 stuks)
€ 4,50 per persoon

SNACKS
Wrap*
€ 5,50 per stuk

1 dagdeel
2 dagdelen
3 dagdelen

€ 12,50
€ 15,00
€ 17,50

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*

Broodje eiersalade*

Saucijzenbroodjes van Kwekkeboom
€ 3,50 per stuk

Broodje gebakken paddenstoelen
met peterselie*

Broodje gebakken paddenstoelen
met peterselie*

Mini-saucijsjes van Kwekkeboom
€ 1,50 per stuk

of op basis van nacalculatie
Wijn: € 22,50 per fles
bier, bronwater, frisdrank, vruchtensap:
€ 2,50 per consumptie

Broodje gegrilde groenten met hummus*

Broodje gegrilde groenten met humus*

SALADE

SALADE

BITTERGARNITUUR

DRANK- EN WIJNARRANGEMENT

Zomersalade
Tomatensalade met verse basilicum*

Zomersalade
Tomatensalade met verse basilicum*

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

bij diner
€ 12,50 per persoon

Wintersalades
Rode bietensalade*
Bladsla met geroosterde pijnboompitten*

Wintersalades
Rode bietensalade*
Bladsla met geroosterde pijnboompitten*

€ 16,50 per persoon

€ 23,50 per persoon

alle gerechten met een

Garnalen- en geitenkaaskroketjes* van
Cas Spijkers met aïoli (3 stuks)
€ 4,50 per persoon

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

bij onze lunchmenu’s serveren wij melk, karnemelk en diverse vruchtensapppen

| wij serveren lunch voor een minimum aantal van 10 personen
zie voor twee- en driegangenmenu’s de menukaarten van uit-gekookt

