Lunch
Lunchtafels - het geheel wordt gepresenteerd op schotels en manden

Lunchtafel 1 ‘Standaard’

Lunchtafel 3 ‘Luxe Royal’

Broodjes
Bruine en witte broodjes belegd met luxe vleeswaren en
diverse soorten kaas (gemiddeld 2½ broodje pp)

1 soort soep naar keuze
Tomatensoep, groentesoep, champignonsoep, kippensoep
of prei-briesoep(vegetarisch)

Krentenbollen met roomboter (1 pp)

Broodjes
Bruine, witte en diverse harde luxe broodjes belegd met
luxe vleeswaren en diverse soorten kaas
Krentenbollen met roomboter
Diverse soorten croissants
Alle broodjes zijn luxe gegarneerd (gemiddeld 3 broodjes
pp)

Beleg
Ham, kipfilet, cervelaat, rosbief, fricandeau en rookvlees
Oude kaas, jonge kaas en komijnekaas (gemiddeld 2½
broodje pp)
Fruit
1 stuk fruit per persoon

Beleg
Ham, kipfilet, cervelaat, rosbief, fricandeau en rookvlees,
gerookte zalm, oude kaas, jonge kaas en komijnekaas.
Rauwkost en sla

Zuivel
Melk en karnemelk in glazen kannen

€ 7,00 pp

Lunchtafel 2 ‘Fris en gezond’

Fruit
Vers fruit salade
Zuivel
Melk en karnemelk in glazen kannen

Broodjes
Bruine, witte, en harde broodjes belegd met vleeswaren en
diverse soorten kaas, ‘fris’ en ‘gezond' (gemiddeld 2½
broodje pp)
Krentenbollen met roomboter (1 pp)
Beleg
Ham, kipfilet, cervelaat, rosbief, fricandeau en rookvlees
Oude kaas, jonge kaas en komijnekaas
Rauwkost en sla
Fruit
Vers fruit salade
Zuivel
Melk en karnemelk in glazen kannen

€ 8,75 pp

Partycentrum De Hertog van Gelre I Dorpsstraat 272 I 3925 KK Scherpenzeel
033 277 1234 I www.hertogvangelre.nl I info@hertogvangelre.nl

€ 12,50 pp

Lunch
Lunchbuffetten - De lunch wordt op tafel of in buffetvorm geserveerd

Lunchbuffet 2
Diverse soorten brood
Luxe harde witte,- en bruine broodjes, luxe brood,
krentenbollen, rozijnenbrood, croissants en pistoletjes
Broodbeleg hartig
Rosbief, fricandeau, kipfilet, cervelaat en achterham, jong
belegen kaas, komijnekaas, oude kaas
Broodbeleg zoet
Jam, hagelslag mix, vlokken, muisjes, pasta en pindakaas

Lunchbuffet 1
2 soorten soep
Kopje soep naar keuze:
Tomatensoep, kippensoep of prei-briesoep (vegetarisch)
Diverse soorten brood
Witte en bruine broodjes, krentenbollen, rozijnenbrood en
pistoletjes

Zuivel
Boter
Roomboter
Kruidenboter
Onbeperkt melk en/of karnemelk
Gezond
Vers fruitsalade
Sla en rauwkost

Broodbeleg hartig
Rosbief, fricandeau, kipfilet, cervelaat en achterham, jong
belegen kaas, komijnekaas en oude kaas
Broodbeleg zoet
Jam, hagelslag mix, vlokken, muisjes, pasta en pindakaas
Zuivel
Boter
Onbeperkt melk en/of karnemelk
Gezond
Diverse soorten fruit

€ 11,50 pp
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€ 12,75 pp

Lunch
Lunchbuffetten - De lunch wordt op tafel of in buffetvorm geserveerd

Lunchbuffet 3
2 soorten soep naar keuze
Tomatensoep, groentesoep, champignonsoep, kippensoep of preibriesoep(vegetarisch)
Diverse soorten brood
Luxe witte,- en bruine broodjes, krentenbollen, rozijnenbrood,
croissants en pistoletjes
Broodbeleg hartig
Rosbief, fricandeau, kipfilet, cervelaat en achterham, jong belegen
kaas, komijnekaas, oude kaas, brie, filet american, gerookte zalm
Broodbeleg zoet
Jam, hagelslag mix, vlokken, muisjes, pasta en pindakaas
Zuivel
Boter
Roomboter
Kruidenboter
Onbeperkt melk en/of karnemelk
Gezond
Vers fruitsalade
Sla en rauwkost

€ 15,75 pp

Partycentrum De Hertog van Gelre I Dorpsstraat 272 I 3925 KK Scherpenzeel
033 277 1234 I www.hertogvangelre.nl I info@hertogvangelre.nl

