Lunch
Lunchbuffet:
- Divers belegde mini broodjes (vlees, vis, vega)
- Divers belegde sandwiches
- Seizoensgebonden soep
- Caprese salade
- Quiche
- Fruitsalade
- Melk, karnemelk, jus d’orange
High tea:
- Rijk belegde sandwiches
- Wraps met gerookte zalm
- Scones met clotted cream en jam
- Victoria sponge, klassieke cake
- Muffins
- Friandises
- Verschillende theesoorten

vanaf 8 personen
€14,50 p.p.

vanaf 8 personen
€18,50 p.p.

High wine/ high beer:
vanaf 8 personen
- Proeverij van verschillende soorten wijnen of bieren
€24,50 p.p.
- Bijpassende hapjes
Van Teylingen picknick
Een gevulde picknickmand met:
- Luxe belegde broodjes
- Baguette
- Verse belegsoorten
- Vers fruit
- Huisgemaakte marmelades
- Drank naar keuze

www.van-teylingen.com

info@van-teylingen.com

vanaf 4 personen
€14,50 p.p.

+31623910038

Diner:
Sit-down diner
Driegangenmenu
Viergangenmenu
Vijfgangenmenu
Zesgangenmenu

vanaf 8 personen
vanaf €26,50
vanaf €32,50
vanaf €38,50
vanaf €44,50

Walking diner
vanaf 10 personen
Walking diner met diverse koude en warme gerecht
Op maat gemaakt diner. Vraag bij ons een offerte aan.
Vier gangen
Vijf gangen
Zes gangen
Zeven gangen

www.van-teylingen.com

vanaf €22,50
vanaf €28,50
vanaf €32,50
vanaf €36,50

info@van-teylingen.com

+31623910038

vanaf 10 personen
Italiaans standaard buffet:
€18,50 p.p.
- Spaghetti bolognese, tomatensaus, gehakt, Italiaanse kruiden
- Lasagne vegetarisch, seizoen groenten
- Ossobucco, langzaamgegaarde kalfsschenkel
- Caprese salade, tomaat, mozzarella, pesto
- Italiaanse salade, Parma ham, fetakaas, olijven
- Gegrilde groenten, Italiaanse kruiden
- Foccaccia met dips
Italiaans luxe buffet:
- Saltimbocca, salie en parmezaanse kaas
- Pasta met scampi’s, courgette, champignon
- Ravioli, gevuld met bospaddenstoelen en truffel
- Tongrolletjes, cherrytomaat, spinazie
- Gegrilde groenten, Italiaanse kruiden
- Carpaccio, truffelmayonaise, Parmezaanse kaas
- Anti pasti
- Pastasalade caprese
- Foccaccia met dips

vanaf 10 personen
€7,50 p.p.

Italiaans dessertbuffet:
- Tiramisu
- Pannacotta
- Ricotta al cafe

www.van-teylingen.com

vanaf 10 personen
€26,50 p.p.

info@van-teylingen.com

+31623910038

Hollands buffet:
- Gehaktballen in jus
- Worst
- Witlof met ham en kaas
- Stoofpot
- Langzaamgegaarde oerhammetje
- Andijvie stamppot
- Aardappelsalade
- Oerbrood met dip
- Hangop met vers fruit
Indisch buffet:
- Saté ajam, Indonesisch gemarineerd
- Ajam besingeh
- Rendang
- Udang goreng, lichtpittige gebakken garnalen
- Sajoer boontjes
- Sajoer lodeh
- Sambal goreng telor, pittige ei
- Witte rijst
- Kroepoek
- Atjar tjampoer
- Emping
- Spekkoek

www.van-teylingen.com

info@van-teylingen.com

Vanaf 10 personen
€18,50 p.p.

Vanaf 10 personen
€21,50 p.p.

+31623910038

Borrelplanken:
Vanaf 6 personen
Vleesplank, verschillende luxe vleessoorten
€5,95 p.p.
Visplank, verschillende vissoorten
€6,50 p.p.
Kaasplank, verschillende kaassoorten
€5,95 p.p.
Carpaccio, truffelmayo, Parmezaanse kaas, pijnboompitten
€6,50 p.p.
Vitello tonato, rosé gegaarde kalfsfricandeau, tonijnmayonaise
€6,50 p.p.
Rosbief, mierikswortel, Parmezaanse kaas
€7,95 p.p.
Gerookte zalm, dillemosterddressing
€8,95 p.p.
Mix van bovenstaande
€9,50 p.p.

www.van-teylingen.com

info@van-teylingen.com

+31623910038

Hapjes assortiment:
Belegde crostini’s:
- Parmaham, truffelmayonaise
- Copa di parma, olijftapenade
- Salami, vijgen, balsamico
- Rosbief, mierikswortel
- Gerookte zalm, saffraan mayonaise, waterkers
- Garnalen, avocado, peterselie
- Gerookte forel, dille-limoenmayonaise
- Gerookte paling, roomkaas, viseitjes
- Artisjok, Parmezaanse kaas, olijven
- Blauwe kaas, vijgencompote
- Humus, pesto, pijnboompitten
- Geitenkaas, walnoot, honing
- Brie, walnoot, honing

€1,75 p.s.

Mondvermaakjes:
€2,20 p.s.
- Kalfstartaar, wasabi mayonaise, Parmezaanse kaas
- Krokante ham, kruidenricotta
- Parmaham, meloengelei, balsamico
- Zalmmousse, avocado, komkommer
- Forelmousse, ei, bieslook
- Garnalen, avocado, wiskeysaus
- Tonijntartaar, wasabi mayonaise
- Humus, pesto, basilicum
- Bloemkoolroom, krokantje
- Avocado, wortel
- Geitenkaasmousse, vijg en walnoot
- Carpaccio, truffelmayonaise, Parmezaanse kaas, pijnboompitten
- Vitello tonato, tonijnmayonaise, kappertjes, pijnboompitten
- Parmaham, olijftapenade, truffelmayonaise
- Copa di parma, vijgenchutney
- Gerookte eendenborst, frambozendressing
- Zalm, gerookt, honing-mosterddressing
- Kubus biet, mousse van geitenkaas
- Chèvre, geitenkaas, honinggelei, crumble van walnoot
- Caprese, tomaat, mozzarella, pesto, Parmezaanse kaas

www.van-teylingen.com

info@van-teylingen.com

+31623910038

