
Menu Wilhelmina

Voorgerecht
Italiaanse proeverij op bord
 Maas-Rijn-IJssel carpaccio met druiven tapenade
 Vitello tonnato van kalfsrollade met tonijnsaus
 Pomodori tomaat met buffelmozzarella, pesto en Parmaham

Op de etagère op tafel
 Paddenstoelsoepje met truffel
 Cannelloni van kalfsvlees en tomaat

Hoofdgerecht
Op bord
 Kalfsoester met tagliatelle en bospaddenstoelensaus

Op tafel
 Groenteschotel met o.a. asperge, pompoen,    
 knolselderij en geroosterde paprika
 Roseval aardappelen uit de oven met dijon mayonaise

Nagerecht
Proeverij op de etagère op tafel
 Italiaans cassata ijs
 Limoncello cheesecake met kersen
 Vers fruit salade

Prijs € 39,50 per persoon
(minimaal 35 personen)
Tijdsindicatie 2,5 - 3 uur (afhankelijk van het aantal gasten)

BROODJE VOORAF
Ciabatta met kruidenboter, pesto en tapenade € 2,50
Brood met kruidenboter € 2,00
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WIJNARRANGEMENT
Een wijnarrangement bij het diner? Dat kan! Wij 

stellen dit graag voor je samen.

UITBREIDEN
Wil je het diner uitbreiden naar vier of vijf gangen? 

Dat is mogelijk. Er kan bijvoorbeeld uitgebreid worden 
met een amuse of spoom. Wij denken graag  mee.

Menu Beatrix

Voorgerecht
Proeverij op bord
 Salade van gerookte ribeye
 Japanse rijst met geroosterde tonijn, wasabi en 
 wakame zeewier
 Geroosterde bruschetta met paprika, manchego kaas   
 en  Iberico ham

Op de etagère op tafel
 Pita met pulled pork en andalousesaus
 Pompoensoepje
 Aubergine uit de oven met Old Amsterdam en saus   
 van pomodori tomaat

Hoofdgerecht
Op bord
 Mixed grill spiesjes van Black Angus biefstuk en    
 varkenshaas, geserveerd met truffelrisotto en truffeljus

Op tafel
 Groenteschotel met o.a. asperge, pompoen,    
 knolselderij en geroosterde paprika
 Roseval aardappelen uit de oven met dijon mayonaise

Nagerecht
Proeverij op de etagère op tafel
 Mini ijscoupe met diverse soorten Italiaans ijs
 Tiramisu met biscuit, mascarpone en Amaretto
 Crema catalana met bosvruchten

Prijs € 39,50 per persoon
(minimaal 35 personen)
Tijdsindicatie 2,5 - 3 uur (afhankelijk van het aantal gasten)

Heb je vragen of wil je meer weten? Wij zijn bereikbaar via 0172-766047 of info@floraboskoop.nl.

Deze diners bestaan uit drie gangen en verzorgen wij voor 
gezelschappen vanaf 35 personen. Per gezelschap serveren 
wij één menu. Voor dieetwensen en allergieën verzorgen wij 
aparte gerechten. 

Wil je een keuze in de verschillende gangen en ben je met een 
gezelschap tussen de 15 en 40 personen? Dan kun je kiezen 
voor 3 gangen keuzemenu Flora. Wij informeren je graag.


