
Lunch proeverij ‘‘t Laag Boskoop’

Amuseglaasje romige courgettesoep
Ciabattabroodjes en focaccia 
Hierbij divers beleg op de plank:

  - Oude kaas-mosterdsalade
  - Zalmsalade
  - Carpacciotartaar
  - Tonijnsalade
  - Mini kaaskroketjes

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

Lunch ‘‘t Zuik’

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

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

VOOR BIJ DE SOEP
Ciabatta met kruidenboter, pesto en tapenade € 2,50 p.p.
Brood met kruidenboter                                   € 2,00 p.p.
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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)

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

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. 

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)

Mini broodjes

  - 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)


