Ontbijt
Optie 1, Basis ontbijt
04 - 10 personen
11 - … personen

€ 13,95 p.p.
€ 12,95 p.p.

(gedekte tafel)
(buffetvorm)

Inhoud:
- Jus d’orange
- Dagverse melk
- Vers afgebakken croissants en mini bolletjes
- Diverse verse broden van de Echte Warme bakker (zelf plakken snijden)
- Plakken jonge kaas, komijnekaas en smeerkaas af gegarneerd met sla,
cherrytomaatjes en komkommer
- Plakken Kipfilet, ham en paté af gegarneerd met sla, cherrytomaatjes en
komkommer
- Cupjes roomboter en margarine
- Mono zoetwaren
- Gekookt scharrelei

Optie 2, Comfort ontbijt
04 - 10 personen
11 - … personen

€ 16,95 p.p.
€ 15,95 p.p.

(gedekte tafel)
(buffetvorm)

Inhoud:
gehele inhoud optie 1 met extra:
- Plak Twentse krentenwegge
- Boerenyoghurt met granola en bosvruchtengelei
- Schaal met handfruit

Optie 3, Luxe ontbijt
04 - 10 personen
11 - … personen

€ 19,95 p.p.
€ 18,95 p.p.

(gedekte tafel)
(buffetvorm)

Inhoud:
gehele inhoud optie 1 met extra:
- Plakken jonge kaas, komijnekaas, brie, Franse smeerkaasje en
Hollandse smeerkaas af gegarneerd met sla, cherrytomaatjes en komkommer
- Roerei met Spek
- Gerookte zalm met toast
- Plak Twentse krentenwegge
- Boerenyoghurt met granola en bosvruchtengelei
- Schaal met vers fruit

Op de derde pagina staat een overzicht van extra’s en bijzonderheden

Droste’s Herberg – Uelserweg 95 – 7651 KV – Tubbergen – T: +31 (0) 546 621264

Lunch
Optie 1, lunch:
04 - 10 personen
11 - … personen

€ 14,95 p.p.
€ 13,95 p.p.

(gedekte tafel)
(buffetvorm)

Inhoud:
- Verse geperste Jus d’orange
- Dagverse melk/ karnemelk van de boer
- 2,5 ‘Sandwiches’ van plakken verse broden van de Echte Warme bakker:
Luxe belegd met diverse soorten beleg en luxe af gegarneerd
- Stuk handfruit

Optie 2, lunch:
04 - 10 personen
11 - … personen

€ 17,95 p.p.
€ 16,95 p.p.

(gedekte tafel)
(buffetvorm)

Inhoud:
- Vers geperste Jus d’orange
- Dagverse melk/ karnemelk van de boer
- 2,5 ‘Sandwiches’ van plakken verse broden van de Echte Warme bakker:
Luxe belegd met diverse soorten beleg en af gegarneerd
- Stuk handfruit
- Huisgemaakte soep

Optie 3, lunch:
04 - 10 personen
11 - … personen

€ 18,95 p.p.
€ 17,95 p.p.

(gedekte tafel)
(buffetvorm)

Inhoud:
- Verse geperste Jus d’orange
- Dagverse melk/ karnemelk van de boer
- 2,5 ‘Sandwiches’ p.p. van plakken verse broden van de Echte Warme bakker:
Luxe belegd met diverse soorten beleg en af gegarneerd
- Vers fruit gesneden
- Boerenyoghurt met vruchtengelei en granola
- Huisgemaakte soep

Op de volgende pagina: diner, extra’s en bijzonderheden

Droste’s Herberg – Uelserweg 95 – 7651 KV – Tubbergen – T: +31 (0) 546 621264

Extra’s:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

1 liter vers jus:
1 liter verse smoothie:
Bakje vers fruitsalade:
Bakje snoepgroente mix:
Plak Twentse krentewegge:
Huisgemaakte soep:
Pasteitje met ragout:
Roerei met of zonder spek:
Wrap gevuld met gerookte zalm

€
€
€
€
€
€
€
€
€

8,95
8,95
3,95
3,95
1,75
4,75
4,50
2,50
4,95

p.p.
p.p.
p.p.
p.p.
p.p.

- Dit is inclusief servies, glaswerk en bestek en de afwas van onze materialen.
- Bestellen jullie voor meer dagen achtereen voor dezelfde groep een
ontbijt/lunch, dan zullen wij variëren met broden, vleeswaren etc. zodat er
diversiteit in de buffetten zit.
- Wij bezorgen 07 dagen in de week al vanaf 06.00 uur!
- We zetten alles klaar voor de gasten en zullen alles weer retour halen. Voor
gezelschappen kleiner dan 10 personen zullen we reiskosten in rekening brengen
van: € 5,95.
- Mocht de groep kleiner zijn dan 4 personen dan hanteren we voor bovenstaande
arrangementen een toeslag van € 3,50 p.p.
- Beleg zal o.a. bestaan uit: kaas van de boer, boeren brie, vleeswaren van de
slager, Huisgemaakte humus, Huisgemaakte salades zoals: tonijn, eiersalade en
rundvleessalade. Gerookte zalm en filet americain.
- bij speciale diëten of minder dan 4 personen wordt een toeslag van € 2,50 per
persoon berekend.

Diner
Naast ontbijt en lunch denken we graag mee over het diner of buffet.
Hiervoor werken we samen met verschillende betrouwbare partners in de omgeving.
Met plezier brengen we je in contact met onze chef op locatie, retraitekok, een
plaatselijke BBQ expert of cateraar voor buffetten.
We helpen je graag verder. Neem hiervoor contact op met onze receptie.
Telefonisch: 0546 62 12 64
Email: info@drostes.nl
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