Horeca Otterlo Events
Koffie/thee
Appelgebak met slagroom
Krentenbrood met roomboter

€ 2,25 p.p.
€ 3,50 p.p.
€ 2,50 p.p.

Ontbijtbuffet € 13,50 p.p.
Ovenvers witbrood, meergranen, croissantjes en harde bolletjes
Diverse soorten zoet en hartig beleg
Kaas en vleeswaren
Gekookte eitjes
Roerei met uitgebakken spek
Yoghurt met muesli
Vruchtenyoghurt
Vers fruitsalade
Handfruit
Melk, karnemelk, jus d’orange en vruchtensap
Koffie en thee
Broodjes lunch eenvoudig € 9,50 p.p.
3 belegde broodjes met ham, kaas en kipfilet
Versfruit
Melk, karnemelk en jus d’orange
Broodjes lunch luxe € 12,50 p.p.
3 luxe belegde broodjes met carpaccio, gezond en gerookte zalm
Versfruit
Melk, karnemelk en jus d’orange
Dit is uit te breiden met:
een kop soep van het seizoen
of met een warme snack

€ 3,50 p.p.
€ 3,50 p.p.

Lunchbuffet € 17,50 p.p.
Kopje soep
Warme snack
Ovenvers witbrood, meergranen en boerenbruin
Diverse soorten zoet en hartig beleg
Kaas en vleeswaren
Tomaat en komkommer
Diverse salades (vis, vlees, vegetarisch)
Handfruit
Melk, karnemelk, jus d’orange en vruchtensap
Koffie en thee

Stamppotbuffet € 17,50 p.p.
Zuurkool
Boerenkool
Hete bliksem
Uitgebakken spek
Rookworstjes van wildzwijn
Gekruide speklapjes
Veluws runderstoof van onze hooglanders
Piccalilly, augurk en zilveruitjes
appel-preiselbeeren compote

Dinerbuffet 1 € 24,50 p.p.
Diverse soorten brood met aioli en tapenade
Tomaat, komkommer en salade met balsamico
Zalmsalade met gerookte makreel
Rundvleessalade met roastbeef
pasta met gamba en knoflook saus
Gemarineerde kippendijen met satésaus, atjar en kroepoek
Varkensmedaillons in paddestoelensaus
gehaktballetjes in eigen jus
Frieten met mayonaise

Dinerbuffet 2 € 29,50 p.p.
Diverse soorten brood met aioli en tapenade
Tomaat, komkommer en salade met balsamico
Gemarineerde zalm en garnalencocktail
Tonijnsalade met cornichons en rode ui
Rundercarpaccio, Pecorino, pijnboompitjes en pestomayonaise
Rundvleessalade met roastbeef en Boeren paté
Gegroosterde groente, mosterdjus
Penne pasta met zalm en gamba met knoflook saus
Gemarineerde kippendijen met satésaus, atjar en kroepoek
Runder Stroganoff, een stoofschotel
Aardappel gratin met groene kruiden
Frieten met mayonaise

Barbecue 1 € 16,50 p.p. (zelf BBQ-en)
Kippendijen-saté
Barbecueworst
Runder hamburgers
Speklap
Aardappelsalade
Rauwkostsalade
Knoflook-, Bbq- en satésaus
Stokbrood met kruidenboter
Barbecue 2 € 21,50 p.p. (zelf BBQ-en)
Spareribs
Houthakkerssteak
Runder hamburgers
Gemarineerde speklap
Rundvleessalade en aardappelsalade
Knoflook-, Bbq- en Cocktailsaus
Stokbrood met dippers
Vers fruit
Barbecue 3 € 24,50 p.p. (zelf BBQ-en)
Kippendijen-saté
Houthakkerssteak
Runder hamburgers
gemarineerde biefstuk
Gamba spiesen
Rundvleessalade, aardappelsalade en pastasalade
Vers fruitsalade
Knoflook-, Bbq-, Cocktail- en satésaus
Diverse broodsoorten met dippers
Barbecue 4 € 37,50 p.p. (onze chef gaat voor u BBQ-en)
Kippendijen-saté
Gemarineerde biefstuk
Spareribs
Gepofte aardappelen
Broodje Hamburgers van onze eigen Schotse hooglanders
Gamba spiesen
Zalm en papillotte
Rundvlees-, pasta- en tonijnsalade
Vers fruitsalade
Knoflook-, Bbq-, Cocktail- en satésaus
Diverse broodsoorten met dippers

Dessert 1 € 4,00 p.p.
IJs met fruit en slagroom
Dessert 2 € 7,00 p.p.
Diverse zoetigheden, waaronder bavaroistaarten, cheescake, vers fruitsalade en
meer…
Bittergarnituren
Gemengde nootjes € 2.25
Portie kaas € 6.50
Droge worst € 3.50
Portie bitterballen (6st.) € 5.50
Portie warme snacks (16st.) € 9.00
Kookworkshop
Een ware (teambuildings) activiteit met ‘uitdagingen’ die op elke werkvloer
aangepakt moeten worden. Wie is de ware leider binnen deze keukenbrigade? Wie
communiceert duidelijk, zelfs onder druk? Wie houdt overzicht en heeft gevoel voor
timing? En zeker niet onbelangrijk, hoe komt het team, vriendengezelschap of
familie tot een verbluffend en smakelijk eindresultaat?
Bij onze kookworkshop bereiden jullie onder het toeziend oog van onze chef jullie
eigen diner in de keuken van ’t Witte Hoes of locatie in overleg.

De kookworkshop bieden wij aan vanaf € 59,50 per persoon en met een minimale
prijs van € 595,00. Uiteraard verzorgen wij een kookschort. Indien gewenst is het
mogelijk dat wij deze met een (bedrijfs-)logo bedrukken. Hiervoor wordt in dat
geval een meerprijs berekend. Indien gewenst is het 3-gangen diner uit te breiden
met meer gangen.
Opmerkingen
Mocht je een andere invulling aan het eten willen geven, schroom niet contact op te
nemen! Buffetten en BBQ’s zijn mogelijk vanaf 20 personen. Kleinere
gezelschappen gaan in overleg. Alles genoemde prijzen zijn per persoon en inclusief
BTW en o.v.b. van prijswijzigingen en samenstelling.

