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Een leuke en informele manier van dineren. De gerechtjes
zijn geschikt om staand te eten, dus hoge en lage tafels
worden gecombineerd. Dit zorgt ervoor dat de gasten
mengen en veel andere gasten kunnen spreken.
Wij hebben twee varianten opgesteld, een uitgeserveerde
proeverij en een traditioneel walking diner. Wat het
verschil is lichten we hieronder toe.

Uitgeserveerde proeverij

Walking diner

De uitgeserveerde proeverij bestaat uit 8 kleine gerechtjes,
welke in gangen worden geserveerd. De gerechtjes worden
gepresenteerd in glaasjes en op schaaltjes. De gerechtjes
zijn geschikt om zonder of met klein bestek te eten.

Deze gerechten zijn wat groter dan de gerechtjes bij
een uitgeserveerde proeverij en worden op bordjes
gepresenteerd. Voorafgaand aan een gang, indien nodig,
ontvangen de gasten nieuw bestek.

Proeverij ‘Flora’

Walking diner ‘Het Rosarium’

Oosterse beefsalade met Black Angus beef en groenten

Proeverij van Black Angus carpaccio, Spaanse Iberico
ham en tonijn sashimi

Pita met pulled pork met andalousesaus
Glaasje paddenstoelensoep met truffel V
Saffraanrisotto met geroosterde zalm en
huisgemaakte sambal

Limoenrisotto met gestoofde zeewolf en wakame zeewier

Roast beef burger met Hollandaisesaus, cheddar kaas
en bacon

Biologische PUL ossenhaas met een aardappeltaartje
en geroosterde asperge

Cannelloni van kalfsvlees met een saus van verse
tomaat, Old Amsterdam en asperge

Limoncello cheesecake met verse frambozen
Tiramisu met biscuit-mascarpone en Amaretto

Spiesje van ossenhaas met Chinese noedels
en ketjap- sesamsaus
Butterscotch parfait ijs met karamel en meringue
Crema Catalana met bosvruchten
Prijs € 38,50 per persoon
(minimaal 35 personen)
Tijdsindicatie 3 uur (afhankelijk van het aantal gasten)

Prijs € 43,50 per persoon
(minimaal 35 personen)
Tijdsindicatie 2,5 uur (afhankelijk van het aantal gasten)

BROODJE VOORAF

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

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.

