
Stelt je eens voor: lange tafels met daarop schalen met 
heerlijke gerechten, de gasten zitten gezellig te praten en 
de gerechten worden ‘doorgegeven’. Een ongedwongen 
sfeer. Dat is shared dining. Gezellig tafelen en genieten 
van heerlijke gerechten. De gerechten worden op tafel 
gepresenteerd en zoals de naam het al zegt kunnen de 
gasten dit ‘delen’.

Shared diner ‘Parklaan’

Voorgerecht
Koude gerechten, op tafel gepresenteerd

 -  Carpaccio met truffelsaus
 - Meloen met Serranoham
 - Vitello tonnato van kalfsrollade met tonijnsaus
 - Pita pulled pork met andalousesaus
 - Sashimi van tonijn
 - Gemarineerde Zweedse zalm
 -  Ciabattabrood met kruidenboter, pesto en tapenade V

Hoofdgerecht
Warme gerechten, op tafel gepresenteerd

 -  Saffraanrisotto met op de huid gebakken dorade
 - Varkenshaasbiefstuk met tagliatelle en paddenstoelen
 - Reuze champignon met preiselbeere, 
  eendenmousse en -ham
 - Groenteschotel met o.a. geroosterde asperge,   
  pompoen en pastinaak V
 - Black Angus biefstuk met truffeljus en roseval   
  aardappeltjes uit de oven
 
Nagerecht
Op tafel gepresenteerd

 -  Pure chocolade mousse met kersen
 -  IJscoupe met verschillende soorten Italiaans ijs

Prijs € 39,50 per persoon
(minimaal 40 personen)
Tijdsindicatie 2,5 - 3 uur (afhankelijk van het aantal gasten)
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WIJNARRANGEMENT
Een wijnarrangement bij het diner? Dat kan! Wij 

stellen dit graag voor je samen.

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

Shared diner ‘Rozenlaan’

Voorgerecht
Koude gerechten, op tafel gepresenteerd

 -  Geschroeide zalm met Spaanse peper
 - Gemarineerde runderlende met druiven tapenade
 - Bruschetta met eendenlevermousse en 
  balsamico vijgen
 - Saffraan paëlla timbaal met gerookte heilbot en 
  wakame zeewier
 - Bruschetta met valdeon kaas en serranoham
 - Pita met pulled pork en andalousesaus

Hoofdgerecht
Warme gerechten, op tafel gepresenteerd

 -  Zacht gestoofde rundersukade in een saus van   
  verse tomaat en basilicum
 - Empanadas; pasteitjes met lamsgehakt
 - Limoenrisotto met gekarameliseerde boter en zeewolf
 - Pincho de solomillo; ossenhaasspiesje met chorizo
 - Spaanse groenten tortilla met een salsa van   
  geroosterde paprika V
 - Aubergine uit de oven V

Nagerecht
Op tafel gepresenteerd

 -  Manchego met vijgenchutney
 - Crema Catalana met rood fruit
 - Helado de café; koffie ijs met licor 43

Prijs € 42,50 per persoon
(minimaal 40 personen)
Tijdsindicatie 2,5 - 3 uur (afhankelijk van het aantal gasten)


