April 2020

Op deze pagina vind je onze lunchmogelijkheden voor
groepen vanaf 10 personen. De lunch wordt geserveerd op
de tafels. Meestal in 1 gang, maar het kan ook in meerdere
gangen. Wij overleggen graag alle mogelijkheden. In
een aparte zaal worden de lunches vanaf 30 personen
geserveerd.

Lunch proeverij ‘‘t Laag Boskoop’
Amuseglaasje gevogelte bouillon, diverse
breekbroodjes en focaccia. Hierbij divers beleg op de
plank:
		
		
		
		
		

-

Parmaham
Carpacciosalade
Zalmsalade
Tonijnsalade
Roerei met truffeltapenade

Prijs € 15,00 per persoon
(minimaal 10 personen)

Lunch ‘‘t Zuik’
		 		 			
		 		 			
		 -

Amuseglaasje met gevogeltebouillon
2 mini broodjes per persoon met luxe beleg
(o.a. gerookte zalm, carpaccio, rauwe ham en brie)		
1 mini broodje met een mini chorizokroketje
Kleine clubsandwich met gerookte kip, eiersalade
en spek
Amuseglaasje met vers fruit

Prijs € 16,25 per persoon
(minimaal 10 personen)

Soep

Als extra aanvulling op de lunch
		 - Mosterdsoep
		 - Tomatensoep V
		 - Champignonsoep V
Prijs € 4,50 per kop
(minimaal 20 stuks per soort)
		 - Bospaddenstoelensoep
		 - Groentesoep
		 - Kippensoep
Prijs € 5,25 per kop
(minimaal 20 stuks per soort)
(deze soorten minimaal 5 dagen van te voren te bestellen)

Glaasje soep

Als extra aanvulling op de lunch
		 - Ui-pompoensoep met chili en paprika
		 - Verse tomatensoep met pesto
		 - Mosterdsoep met spekjes
Prijs € 2,85 per glaasje
(minimaal 28 stuks per soort)

VOOR BIJ DE SOEP

Ciabatta met kruidenboter, pesto en tapenade € 2,50 p.p.
Brood met kruidenboter
€ 2,00 p.p.

Mini broodjes
Luxe broodjes
		
		
		
		
		
		

-

Brioche brood carpaccio, truffelsaus en kaassnippers
Boerenbrood tomaat, komkommer, paprika, rode ui en feta V
Focaccia Spaanse Serranoham, tomaat, mozzarella en pesto
Panini gegrilde kip en kerriesaus
Zweeds tunnbröd gerookte zalm en wasabi
Mueslibol Old Amsterdam, appelstroop en walnoten V

Prijs € 4,75 per stuk
(minimaal 30 stuks)

		 - Focaccia pesto, tapenade, tomaat en mozzarella V
		 - Panini beenham met mosterdsaus
		 - Zweeds tunnbröd gerookte zalm en wasabi
		 - Brioche broodje ei-kerrie salade V
		 - Bruine ciabatta old Amsterdam, appelstroop en
			 walnoot V
		 - Brioche broodje carpaccio, Parmezaanse kaas en
			 truffelsaus
Prijs € 2,75 per stuk
(minimaal 30 stuks)

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

April 2020

Een brunch is uitgebreid lunchen. De koude en warme
gerechten worden tegelijk op het buffet gepresenteerd
en aansluitend wordt het dessert geplaatst. De brunch
is uit te breiden met soep, een Frans-Nederlandse
kaasplank met diverse soorten bourgondisch brood en/of
een heerlijke kalfsbouillon met venkel.

Brunchbuffet ‘de Akker’
Koude gerechten
		 -

Briochebroodje met carpaccio en truffelsaus
Caesar salade met gegrilde kip en Grana Padano kaas
Beenhammetje met asperges en mosterdsaus
Gemarineerde meloen met Serranoham
Gemarineerde Zweedse zalm
Griekse salade met feta, komkommer en tomaat V
Stokbrood en kruidenboter

Warme gerechten
-

Romige quiche Lorraine
Bruschetta met gegrilde groenten en gorgonzola V
Omelet met salsa van gegrilde paprika V
Toast met gebakken champignons
Lasagne met gerookte zalm en saffraan
Cannelloni met kalfsvlees met cheddar kaas
Varkenshaas biefstukjes met pesto en tomaat
Gehaktstrüdel met cranberrysaus

Dessert
		 -

Diverse ijssoorten
Amerikaanse pannenkoekjes
Vers fruit salade
Warme kersen en pure chocolade saus

VOORGERECHT

Dit buffet bestaat uit twee gangen. Als je wat langer
wilt brunchen, dan is het mogelijk dit uit te breiden.
Zo kunnen we als voorgerecht een kop soep of bouillon
serveren. Onderstaande soepen en bouillon kunnen
wij verzorgen.
- Mosterdsoep
- Tomatensoep V
- Champignonsoep V
Prijs € 4,50 per kop
- Kalfsbouillon met venkel
Prijs € 4,75 per kop
- Bospaddenstoelensoep
- Groentesoep
- Kippensoep
Prijs € 5,25 per kop
Heb je wat anders in gedachten? Laat het ons weten.

Prijs € 34,00 per persoon
(minimaal 30 personen)
Tijdsindicatie 2,5 uur

UITBREIDEN

Frans-Nederlandse kaasplank met diverse
soorten bourgondisch brood

€ 3,35

Kinderbrunch
Kinderen kunnen hun eigen brunch samenstellen via de
kinderkaart van Roos eten & drinken. Deze gerechten
worden op basis van nacalculatie berekend.
Mee eten van het brunchbuffet kan tegen 50% korting
(kinderen t/m 12 jaar).

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

