Januari 2019

Op deze pagina vindt u 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 met u. In een aparte zaal worden de lunches vanaf 30 personen geserveerd.

Lunch proeverij ‘‘t Laag Boskoop’
Pannetje tomatensoep diverse broodjes en een mini
croissantje met divers beleg op de plank;
- Zalmsalade
- Carpacciosalade
- Serranoham
- Oude kaas
- Roerei met spek
- Chipolataworstje
Prijs € 14,25 per persoon

Lunch ‘‘t Zuik’

Soep

- Amuseglaasje met vegetarische bouillon
- 2 mini broodjes per persoon met luxe beleg
(o.a. gerookte zalm, carpaccio, rauwe ham, rosbief 		
en brie)
- 1 mini broodje met een mini chorizokroket
- Kleine clubsandwich van gerookte kip, eiersalade en spek
- Amuseglaasje met vers fruit
Prijs € 16,25 per persoon

kistje met landbrood op tafel
4 halve zuurdesem boterhammen per persoon met;
Gemarineerde zalm met wasabi mayonaise
Carpaccio van Black Angus met truffel saus
Old Amsterdam kaas met appelstroop V
Kalfsrollade met tonijn mayonaise

Biologische appelsap (1 flesje per persoon)
Prijs € 16,80 per persoon
(minimaal 30 personen)

Als extra aanvulling op uw lunch
- Mosterdsoep
- Tomatensoep V
- Champignonsoep V
Prijs € 4,35 per kop
(minimaal 20 stuks)
- Bospaddenstoelensoep
- Groentesoep
- Kippensoep

Lunch in the box;

-

BLACK ANGUS

Aberdeen Angus is een rundveeras dat in de 19e eeuw in
het oosten van Schotland is gekweekt. De runderen zijn
hoornloos en hebben korte benen (schofthoogte van circa
130cm). De meeste Angus-runderen zijn zwart (Black Angus),
al bestaan er ook rode runderen (Red Angus). Met name in
de Verenigde Staten worden veel Aberdeen Angus-runderen
gehouden voor hun vlees. De belangrijkste reden voor het
wereldwijde succes van het Angus-ras is de uitzonderlijke
kwaliteit van het vlees. Dit hangt samen met de “marmering”
van het vlees: dunne lijntjes vet die door het vlees lopen. Vet
heeft de eigenschap dat het smaak vasthoudt, wat het zo
lekker maakt.

Prijs € 5,25 per kop
(minimaal 20 stuks)
(deze soorten minimaal 5 dagen van te voren bestellen)
Extra te bestellen:
Ciabatta met kruidenboter, pesto en tapenade
Prijs € 2,50 per persoon

ZUURDESEM BROOD

Zuurdesem brood wordt gemaakt van zuurdesem. Dat is
een brooddeeg dat gemaakt wordt zonder toevoeging van
bakkersgist. De korst van zuurdesembrood is roodachtig bruin
van kleur. Het brood heeft een karakteristiek en vol aroma.
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