
Wereld Tafel  
Onze topper! Een samenstelling van gerechten die kunnen variëren, afhankelijk 

van zaken als de stemming van onze meesterkok, het weer en het dagverse 

aanbod. 

€ 24,00 exclusief BTW 

 

Koud gerechten: 

Diverse broden met tapenades en smeersels 

Salade Nicoise met boontjes en basilicum 

Gemarineerde schapenkaas met artisjok en aubergine 

Mozzarella met saffraan en cherrytomaatjes 

Vitello tonnato, kalfsvlees met tonijnsaus en kappertjes 

Gerookte kip met mango en sugar snaps 

Cesar salad, met ansjovis, parmezaan en croûtons 

Komkommersalade met chili en citroen 

Tomaten/avocadosalade met Marokkaanse kruiden 

Couscous met rozijnen en kaneel 

Pittige gemarineerde olijven 

Greenshell mosselen met tomaat en bleekselderij 

Gebakken garnalen met oestersaus en Chinese kool 

Kip/kerriesalade met paprika en rode ui 

 

Warme gerechten: 

Oosterse groenten met kokos en petehbonen 

Thai chicken met paksoi en taugé 

Ossobucco, kalfsschenkel met saffraan en tomaat 

Beef teriyaki, rundvlees met teriyakisaus en bamboeshoots 

Visstoofschotel met venkel en bospeen 

Ratatouille met kikkererwten en koriander 

 

 

Mediterraanse Tafel 

Een zeer uitgebreide en heerlijke combinatie van gerechten uit landen rond de Middellandse 

zee. 

Volledige tafel: € 2500 

exclusief BTW 

 

Koude gerechten: 

Diverse broden met tapenades en smeersels 

Mozzarella, pesto en pomodoritomaten 

Fétasalade met ingelegde pepers en kapperappels 

Bulgur met tomaat, lenteui, koriander en mint 

In knoflook en pepers gemarineerde olijven 

Tsatsiki, komkommersalade met yoghurt en knoflook 

Artisjokkensalade met zoete aardappel en zongedroogde tomaat 

Rucolasalade met pijnboompitjes en parmezaanse kaas 

Humus, kikkererwtenpuree met sesam 

Tonijnsalade met ansjovis en haricots verts 

Inktvisringen met knoflook en verse doperwten 

Boquerones, ingelegde ansjovisjes 



Gamba’s piri piri 

 

Warme gerechten: 

Paella met schaal en schelpdieren 

Merques, pittige lamsworstjes met pepers en knoflook 

Tajine van lamsvlees met kaneel en abrikozen 

Ratatouille met olifantsbonen 

Lasagne naar keus(Vis,vlees of vegetarisch) 

Rozeval aardappels uit de oven in olijfolie, met knoflook en rozemarijn 

 

Italiaanse tafel 

Een uitgebreide selectie van authentieke Italiaanse gerechten 

€ 24,00 exclusief BTW 

 

Koude gerechten: 

Diverse foccacia en ciabattas met tapenades en smeersels 

Carpaccio met rucola en parmezaanse kaas  

Taquino tonnato,gepocheerde kalkoenborst met tonijn saus en kappertjes 

Mozzarella met pesto en pomodori tomaat 

Gegrilde auberginesalade met geitenkaas en basilicum  

Gemarineerde artisjokkensalade met venkel en salie 

Geroosterde paddestoelen met salie en preiringetjes 

Gemarineerde olijven met pepers en knoflook 

Risotto met saffraan en artisjokharten  

Mosselen in tomatensaus en dille 

Ingelegde sardientjes met knoflook en dille 

Pastasalade met tonijn en boontjes 

Wilde spinazie met ricotta en zongedroogde tomaat 

 

Warme gerechten: 

Spaghetti a la vongole, spaghetti met venusschelpen 

Penne a lámmatriciana, pasta met spek, ui en tomaat 

Toscaanse boerengroenten met tomaat en basilicum 

Lasagne naar keuze(Vlees, vis of vegetarisch) 

Runderstoofschotel met puntpaprika en selderij 

Sepia con Linguini, met of zonder zwarte inkt  

 

Tapas tafel 

Een uitgebreide combinatie van diverse Tapas  

€ 24,00 exclusief BTW 

 

Koude gerechten: 

Diverse Turkse broden met tapenades en smeersels 

Boguerones, gemarineerde ansjovisjes 

In knoflook en pepers gemarineerde olijven 

Gemarineerde mozzarella met tomaat en basilicum 

Chorizoworstjes met rode ui en paprika  

Gemarineerde paprikaatjes met geitenkaas  

Gebakken champignons met knoflook en kruiden 

Gegrilde aubergine met pesto 



Tortilla Espanõla (vega) 

Meloen met mint en vanille 

Gevulde druivenbladeren met garnaaltjes 

Greenshell mosselen in tomatensaus 

Pulpo, gemarineerde octopus met kappers en citroen 

 

Warme gerechten: 

Gebakken inktvisringen met knoflook en doperwtjes 

Yakitoori, Japans kipspiesje met oestersaus  

Chickenwings met chili en gember 

BBQ-ribs, gemarineerde spareribs met hoi-sin  

Albondigas, pittige gehaktballetjes in tomatensaus 

Merquez, pittige lamsworstjes met koriander 

Patatas bravas, geroosterde rozeval aardappel uit de oven 

 

 

Barbecue Tafel 

Als het weer het toelaat 

€ 24,00 exclusief BTW 

 

Koude gerechten: 

Diverse broden met tapenades en smeersels 

Amerikaanse koolsalade 

Aardappelsalade met appel, augurk en kappertjes 

Mexicaanse maïs en bonen salade met avocado en koriander 

Maïskolf met crème fraiche 

Diverse sauzen: knoflook, saté, stroganoff, pesto, en pittige verse pepers 

 

Warme gerechten: 

Gepofte aardappel met kruidenmayo 

Gemarineerde lamsbout 

Speenvarkenfende 

Entrecôte 

Saté (kip) 

Gamba’s 

Zalmmootje 

 

Aziatische Tafel 

Een samenstelling van Aziatische gerechten  

€ 24,00 exclusief BTW 

 

Warme gerechten: 

Daging Rendang 

Thaise kip 

Sayur Lodeh 

Pandan Rijst 

Gobi Musalan 

Sambal goreng boentjes 

Boulanger 



Soepen 

De Tafels zijn zeer uitgebreid maar een lekkere soep vooraf kan ook 

€ 4,75 exclusief BTW 

 

Warme soepen : 

Tomaten mosterd soep met dille room 

Bouillabaisse Marseillaise, rouille, crutons en parmezaanse kaas 

Japanse noedel soep met paksoy en kip 

 

Koude soep: 

Gazpacho, Spaanse koude komkommer tomatensoep 

 


