
3-GANGEN GROEPSMENU

 - VOORGERECHTENPLATEAU - 

 - HOOFDGERECHTEN -

€23,50 P.P.

Op tafel worden pannen geplaatst met heerlijke ambachtelijke 
gehaktballen en kipdij met satésaus & Oosterse garnituur. 

Daarnaast serveren wij een salade, gegrilde groenten, roseval 
aardappeltjes en friet met mayonaise.

Wanneer je een arrangement inclusief diner hebt geboekt, 
serveren wij het speciale 3-gangen groepsmenu.

 
Onze gerechten worden geserveerd aan de hand van een sharing 

diner concept waarbij een huiselijke sfeer, delen en samen zijn 
centraal staat. De pannen worden op tafel geplaatst waaruit 
men kan kiezen uit de verschillende items van de gerechten. 

Vanaf 60 personen zal het diner vanaf een buffet worden 
geserveerd. 

Uiteraard houden wij altijd rekening met dieetwensen of 
allergieën wanneer u deze doorgeeft tijdens uw reservering.

* Griekse salade met feta, frisse sla en zomerse dressing

* Taartje van Noorse gerookte zalm met salade, 
paprika en rode ui

* Italiaanse tomatensoep en seizoenssoep

Chef’s toetje: laat je verrassen!

 - DESSERT -

- VANAF 10 PERSONEN -

 het ketelhuis
grand café



 het ketelhuis
grand café

 - EXTRA KEUZE -

* Salade van geroosterde aardappel, 
bieslook en crème fraiche

* Romeinse salade met ansjovis, 
zacht eitje en gepofte tomaat

* Pastasalade met gerookt spek,
romige dressing en gegrilde paprika

* Tomatensalade met roma tomaat, mozzarella en verse pesto
* Vloerbrood met tapenade en gezouten boter

* Varkenshaas met geroosterde pompoen en bosui
* Stoofpotje van kip met prei, knolselderij en bospeen

* Risotto van parelgort met spinazie en waterkers
* Geroosterde Charlotte aardappel met zeezout en knoflook

* Gebakken zalm met frisse venkel
* Gegrilde kabeljauw met tomaten chutney
* Zeebaars met frisse witte wijn saus

ITALIAANS BISTRO BUFFET 

€33,50 P.P.
- VANAF 30 PERSONEN -

€2,50 P.P.  PER VISGERECHT 

* Stamppot van zuurkool
* Boerenkool stamppot

* Stamppot van peen en uien
* Gestoofde rundersukade met knoflookjus

* Ambachtelijke slagersrookworst
* Oma’s gehaktballen met uitjes en jus

* Zuurkoolspek

* Garnituren: Amsterdamse uitjes, krokant gebakken spek, 
grove mosterd en piccalilly.

HOLLANDSE WINTER STAMPPOT 

€28,- P.P.
- VANAF 30 PERSONEN -

Alleen te bestellen voor de gehele groep.


