Dinerbuffet
Beschikbaar vanaf 20 personen

JACOBS

DINERBUFFET

Koude gerechten

€27,50

Wit en bruin brood uit de streek met diverse dips | aardappelsalade |
gerookte zalm met garnaaltjes | gerookte ham | zelf samengestelde
salade uit de saladebar

Warme gerechten
Kipsaté van kippendij in satésaus | varkenshaas in champignonsaus |
zalm in roomsaus | ambachtelijke friet | rijst | seizoensgroenten

Aan te vullen met één keuzegerecht

óf asperges (seizoensgebonden)
óf gamba's in duivelsaus óf beenham
Runderstoof

JACOBS

DINERBUFFET

INCLUSIEF

SOEP

€33,00

(Bekijk Jacobs dinerbuffet hierboven)

Kies uit:
Tomatensoep

JACOBS

óf soep van het moment

DINERBUFFET

INCLUSIEF

NAGERECHT

€34,50

(Bekijk Jacobs dinerbuffet hierboven)

Nagerecht:
Proeverij van desserts

JACOBS

DINERBUFFET

ALLES

INCLUSIEF

€40

(Bekijk Jacobs dinerbuffet hierboven)
Jacobs dinerbuffet inclusief soep vooraf en de proeverij van desserts na.
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reserveringen@deheldenvankien.nl
0413-322598

Walking
Dinner
Beschikbaar vanaf 50 personen

WALKING

DINNER

Soepbuffet

€45,00

Verse tomatensoep | uiensoep | soep uit eigen moestuin

Voorgerechten
Mini carpaccio met Parmezaan | eitruffelsalade met krokantje |
zalmmousse met gerookte zalm | tonijn tataki | vitello tonnato | garnalen
cocktail | Coppa di Parma met aardappel | salade kip en mango paprika
| sushi met wasabi | kipchuncks met chillimayo en sla

Broodbuffet
Verschillende soorten brood met dips | olijven |
verschillende soorten kazen | diverse vleeswaren

Hoofdgerechten
Hele kalfsentrecôte van de grill | hele diamanthaas van de grill |
zalmzijdes van de BBQ | spiezen van ossenhaas |
coquilles en reuzegarnalen | wok groenten | stoofgerechten |
ravioli met spinazie en ricotta | ratatouille | friet, rijst en aardappels |
gamba's met duivelse saus | saté met satésaus, atjar en kroepoek |
beenham met saus | mini Heldenburgers met broodje en saus

Nagerechten
Tiramisu | panna cotta | monchou | cheesecake | hangop met
gemarineerde ananas | chocolademousse | vruchten bavarois | ijs
crème brûlée | soezenkoppen met chocolade | fruitsalade | slagroomtaart
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Borreldiner
Beschikbaar vanaf 20 personen

JACOBS

BORRELDINER

€29,50

Bestaat uit 5 gangen, kies 1 gerecht per gang wanneer u kunt kiezen:

Mini carpaccio

óf kipsalade óf garnalencocktail

Soep van het moment | brood uit de streek met diverse dips
Zalm uit de oven
Varkenshaas

óf steak | met roomsaus en ambachtelijke friet

Twee bolletjes roomijs | chocoladesaus | slagroom

Het Jacobs borreldiner duurt ongeveer 2,5 á 3 uur.

HELDEN

BORRELDINER

€32,50

Bestaat uit 6 gangen, kies 1 gerecht per gang wanneer u kunt kiezen:

óf tataki van tonijn
Soep van het moment óf verse tomatensoep| brood uit de streek
Mini carpaccio

met diverse dips
Zalm uit de oven

óf kipspies | dragonmayonaise
Varkenshaas óf steak | met roomsaus en ambachtelijke friet
Gambaspies

Proeverij van desserts

Het Helden borreldiner duurt ongeveer 3 uur.
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