Villa Mattern
EENVOUDIG lunchmenu

LUNCH & BORREL
UITGEBREID lunchmenu

Villa Mattern

tafel- en bittergarnituur

dranken

SOEPEN

SOEPEN

TAFELGARNITUUR

KOFFIE / THEE ARRANGEMENT

Broccolisoep, courgette-tomatensoep met
Parmezaanse kaas, groentesoep
met pistou, paddenstolensoep,
stokbrood*

Broccolisoep, courgette-tomatensoep met
Parmezaanse kaas, groentesoep
met pistou, paddenstoelensoep,
stokbrood*

Pistache- en cashewnootjes, gezouten
amandelen, olijven, stokbrood met
tapenade, groentechips, rauwkost met dip*
€ 4,50 per persoon

Onbeperkt koffie, (munt) thee, chocolaatjes,
koekjes, pepermuntjes, cake/muffins bij
ontvangst en roomboterkoekjes, handfruit,
frisdrank en vruchtensappen gedurende
de dag/dagdeel
€ 8,50 p.p. per dagdeel
€ 12,50 p.p. per dag

BROODJES

BROODJES

TAPAS

van Hartogs Volkorenbakkerij

van Hartogs Volkorenbakkerij

Schaal met gebakken hele champignons*
€ 6,00

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

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

Zie de tapaskaart van De Kokende Bijl
voor meer tapas.

Broodje rilette van eend met
cranberrycompote

Broodje rosbief met rucola, kappertjes
en honing-mosterddressing

Broodje pastrami met zuurkool

Broodje pastrami met zuurkool

Broodje tonijnsalade met dille

Broodje gerookte zalm met mierikswortel
en sesamzaad

Bitterballen van Kwekkeboom met mosterd
25 stuks € 17,50

Broodje gebakken paddenstoelen
met peterselie*

Broodje gebakken paddenstoelen
met peterselie*

Vegetarische loempiaatjes met
zoetzure saus*
25 stuks € 15,00

Broodje gegrilde groenten met humus*

TOE

Handfruit

€ 20,00 per persoon

QUICHE
Vegetarische quiche*
€ 3,50 per portie

SALADE
Gemengde salade met pijnboompitten
en vinaigrette
		

TOE

Vruchtensalade met Griekse
yoghurt en honing**

€ 23,50 per persoon
alle gerechten met een

Garnalenkroketjes van Cas Spijkers met aïoli
Geitenkaaskroketjes van Cas Spijkers
8 stuks € 8,00
Saucijzenbroodjes van Kwekkeboom
€ 3,50 per stuk

BIER
€ 2,50 per consumptie

FRISDRANK
Bronwater, jus d’orange,
diverse vruchtensappen
Coca Cola, Coca Cola light, Fanta
€ 2,00 per consumptie

* zijn vegetarisch | ** bij meer dan 15 personen, handfruit in plaats van vruchtensalade

zie voor twee- en driegangenmenu’s de menukaarten van

De Kokende Bijl

2,25
2,75
2,50
2,75

(wijn, bier, frisdrank)
€ 6,00 per persoon per uur of
Wijn (rood, wit, rosé)
€ 21,00 per fles

Mini-saucijsjes van Kwekkeboom
8 stuks € 8,00

bij alle menu’s serveren wij jus d’orange, diverse vruchtensappen, melk en karnemelk

€
€
€
€

HOLLANDSE BAR

BITTERGARNITUUR

Broodje gegrilde groenten met humus*

SALADE
Gemengde salade met pijnboompitten
en vinaigrette
		

Espresso		
Caffè macchiato
Cappuccino
Caffè latte

Gedistilleerd: op aanvraag

