Huiskamer Diner

2022

Bij ons “boven” eten met uitzicht over het Singel. De ruimte is niet al te groot maar wel erg gezellig en knus.
En je zit altijd alleen met je eigen groep aan onze grote tafel. Een private dining dus…
Wij bieden op het Singel een compleet menu. Het bestaat uit 4 gangen. Een voorbeeld met diverse
mogelijkheden…
* welkomtafel

olijven, noten, brood & dippers met aiioli & hummus, mixed pickles, geconfijte
kastanjes, pan tomatao etc. (altijd een variatie)

* tapas & antipasti

gamba’s, boquerones, gegrilde artisjok, jamon & salchichon & chorizo, albondigas,
sardientjes in zoutcitroen, gebakken paddenstoelen, queso manchego, frittata, gevulde
tomaat met burrata, tagiasche olijven en basilicumpesto, pizza provencal, kip pirri pirri
etc. (altijd een variatie)

* hoofd (bijvoorbeeld)

stoof van malse rundersucade met een mediterrane twist
krieltjes uit de oven met knoflook, rode ui en rozemarijn
gegrilde seizoensgroenten met provencaalse kruiderij
salata fresca, een knapperige en frisse rauwkost salade
andere mogelijkheden, bijvoorbeeld:
Heerlijke geurige, rijke en smaakvolle couscous
Pasta met tomaatjes, basilicum en pesto
sappige malse kippendij met geconfijte citroen en orientaalse kruidenrij
bavette, heerlijk stukje mooi rood rundvlees
vis van het seizoen (aanvoer van de dag)
aubergine met rozijnen, olijven, geconfijte citroen, amandelen, lebnah en munt

* desserttafel

vers fruit, cranberry brownie, halva, chocolade, nougat, koekjes/cakejes, dadels etc…

Wel is het zo dat je kiest als groep: dus allen hetzelfde hoofdgerecht.
Diverse wensen & diverse mensen: dan kun je ook kiezen voor 2 hoofdgerechten. Bijvoorbeeld sukade en
zeebaars. Dat kost e 7,50 pp extra.
Voor vegetariërs en dieetwensen serveren wij altijd een passend gerecht. Graag vooraf melden.
Wij horen alle keuzes uiterlijk graag minimaal 3 dagen voor het diner.
En natuurlijk maken wij ook gerechten naar wens. Gewoon even vragen naar de mogelijkheden.

Kosten
HuiskamerDiner
Voor een gezelschap vanaf 11 gasten:
Huiskamer Diner
Gezelschappen kleiner dan 11 gasten:

e 55
e 600

pp
groep

exclusief drankjes
exclusief drankjes

Drank Arrangement
Wil je vooraf weten wat de kosten van eten & drinken zijn per gast (handig bij een groepsdiner), dan kun je
kiezen voor een Drank Arrangement bestaande uit wijn, bier, fris, (bruis)water, koffie & thee.
Alle drankjes inclusief & onbeperkt

e 25 pp

wijn, bier, fris, (bruis)water, koffie & thee

Drankjes “los”
Drankjes “los” worden apart gerekend per glas, fles of pot:
glas bier, fris of bruiswater
e3
wijn per fles
e 25
koffie/thee per pot
e 15
Er staan altijd karaffen met kraanwater, munt & citroen op tafel (onbeperkt).

Extra keuzes
VerwenWijn
Naast onze heerlijke en passende huiswijn kunnen wij ook nog speciale wijnen aanbieden die prima passen bij
het HuiskamerDiner. Dit is inclusief bier, 0% bier, fris, (bruis)water, koffie en thee. Wij horen graag jullie wensen.
Kosten zijn afhankelijk van de wijnkeuze:
VerwenWijn
VerwenWijn Plus

e 35 pp
e 45 pp

Wil je weten welke wijnen bij welk arrangement aangeboden worden dan gewoon even vragen.

Aperitief & Digestief
Heerlijke fles goede cava
Aperitief & Digestief (diverse mogelijkheden)

e 35 per fles
e 5 pp

