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ONTBIJT 
 

Verwen ontbijt  
(49,50 per 2 personen) 

Champagne ontbijt  
(74,50 per 2 personen) 

Een box met lekkernijen zoals verse broodjes, 
diverse soorten vleeswaren, gerookte zalm, diverse 
soorten kaas, zoetwaren, fruitsalade, vers gekookt 
eitje, biologische jus d’orange en appelsap, zoete 
lekkernijen, bonbons, zoetigheden en een flesje 
prosecco. 
Het verwenontbijt wordt geleverd in een disposable 
box.  

Dienbladen vol met lekkernijen zoals verse broodjes, 
diverse soorten vleeswaren, gerookte zalm, diverse 
soorten kaas, zoetwaren, fruitsalade, vers gekookt 
eitje, biologische jus d’orange en appelsap, zoete 
lekkernijen, bonbons, en een flesje champagne. 
Het champagne ontbijt wordt geleverd met 
serviesgoed.  

 
 

LUNCH  
De broodjes zijn te bestellen vanaf 5 broodjes per soort. 
 

Sandwiches/kadet  Luxe broodjes  

• Huisgemaakte beenham € 2,50 
• Jonge kaas € 2,50 
• Oude kaas € 2,50 
• Rosbief € 2,50 
• Zalm € 3,05 
• Paling € 3,05 
• Haring € 3,05 
 

• Carpaccio eigen Black Angus en Rustiek kaas € 
4,85 

• Gerookte zalm, tzatziki en radijs € 5,05 
• Brie de Meaux en salsa verde € 4,85 
• Huisgemaakte beenham en honing &bier 

mosterd gemaakt van Skuumkoppe € 4,85 
• Texelse lamsham en salsa verde € 4,85 
• Waddengarnalen, citroenmayonaise en 

peterselie € 5,05 
• Texelse schapenkaas, karnemelk & bieslook saus 

€ 4,85 
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SALADES/PLATEAU'S 
De salades en plateaus zijn te bestellen vanaf 8 personen per soort. 
 

SALADES PLATEAUS 

• Taboule salade, met o.a. kruidige Bulgur, 
citroen, peterselie, granaatappel en fetakaas  
€ 3,50 

• Klassieke huzarensalade € 4,50 
• Zalmsalade € 5,50 
• “Pasta caprese” Salade van Fregola pasta, 

tomaat, basilicum, buffelmozzarella (van 
Bourgondisch Lifestyle) en serranoham € 5,50  

• “haricot vert” salade van groene bonen, sjalot, 
witte amandel en zomerperzik € 3,50 

• Haricot vert “deluxe, zoals hierboven maar dan 
met toevoeging van zomertruffel en biologische 
eendenlever € 6,50 

• Carpaccio van eigen Angus, Rustiek kaas, 
mesclun, mierikswortelsaus, pijnboompitten  
€ 5,50 

• Gerookte visschotel, diverse gerookte vissoorten 
met garnituur en citroenmayonaise € 5,50 

• “fruits des mer” , zoals in de Bretonse 
kustdorpjes. Met schaal en schelpdieren en de 
traditionele garnituren € 8,90 

• “fruits des mer deluxe” zoals hierboven maar 
dan met extra kreeft en kaviaar € 11,50 

• Borrelplank met charcuterie, diverse 
kaassoorten, olijven, brood met diverse 
smeersels € 6,25  
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BUFFET 
Onderstaande buffetten zijn te bestellen vanaf 8 personen per soort. 
 

CLASSIC  
€ 26,50 per persoon 

ZOMER  
€ 29,50 per persoon 

DELUXE  
€ 32,50 per persoon 

• Brood en kruidenboter 
• mesclun en dressing 
• crudites 
• Klassieke huzarensalade (zoals 

we nu al doen maar dan 
betere ingredienten) 

• Aardappel gratin met creme 
fraiche en bieslook 

• Aardappel rosti van Texelse 
aardappels 

• Ratatouille van 
seizoensgroenten 

• Texelse runderstoofpot 
• Gebakken zeebaars met 

antiboise saus 
• Gebakken witvis met romige 

venkelsaus en dille 

• Brood en kruidenboter 
• Mesclun en dressings 
• Crudites 
• “Pasta caprese” Salade van 

Fregola pasta, tomaat, 
basilicum, buffelmozzarella 
( van Bourgondisch Lifestyle) 
en serranoham 

• Witte asperges met 
beenham, gekookt eitje en 
gribiche saus 

• Quiche van doperwten, 
morilles en Texelse 
schapenkaas 

• Gemengde zomer groente 
• Aardappel gratin met bosui 

en creme fraiche 
• Texelse aardappel rosti 
• Lamsstoofschotel met 

citroentijm en rode ui 
• Zeebaars met groene 

asperges en antiboise saus 

• Luxe brood, boter en olijfolie 
• Mesclun en dressing 
• Crudites 
• Carpaccio van eigen Angus, 

Rustiek kaas, mesclun, 
mierikswortelsaus, 
pijnboompitten 

• “fruits des mer” , zoals in de 
Bretonse kustdorpjes. Met 
schaal en schelpdieren en de 
traditionele garnituren 

• Huisgemaakte gnocchi met 
salsa verde en hazelnoot 

• Geroosterde huisgemaakte 
beenham gelakt met 
Skuumkoppe biermosterd en 
honing 

• Texelse lamsstoofpot met 
citroentijm en rode ui. 

• Seizoensvis ala Bouillabaise, 
met romige saus en krieltjes 

• Krokante aardappelrosti van 
texelse aardappel 

• “mixed grill van 
seizoensgroenten en 
peterselievinaigrette 
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HAPJES 
 
Canape's/hapjes 
• Schaal van luxe hapjes van 50 stuks € 85,00 per schaal 

 Kaas/worst per schaal van 50 stuks € 27,50 per schaal 
• Charcuterieplank € 50,00 per plank voor 8 personen 
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STANDAARD 
BARBECUE  
€ 16,50 per persoon 
 
De salades en plateaus zijn te 
bestellen vanaf 8 personen per 
soort. 
 
 
Vers afgebakken stokbrood 
Kruidenboter 
 
Keuze uit 2 salades (zie 
onderstaand) 
 
Barbecue runderworst 
Gemarineerde drumstick 
Gemarineerde speklap 
Hamburger 
 
Knoflooksaus 
Cocktailsaus 

UITGEBREIDE 
BARBECUE  

€ 19,50 per persoon 
 
 
 
 
 
 
Vers afgebakken stokbrood 
Roomboter 
Kruidenboter 
 
Keuze uit 3 salades (zie 
onderstaand) 
 
Kippendij saté 
Biefstuk 
Hamburger 
Gemarineerde speklap  
Gemarineerde procureur 
Zalm pakketje 
 
Saté saus 
Knoflooksaus 
Cocktailsaus 
Sweet chili saus 
 

DELUXE BARBECUE  

 
€ 22,50 per persoon 
 
 
 
 
 
 
 
Vers afgebakken stokbrood 
Roomboter 
Kruidenboter 
Tapenade 
 
Keuze uit 4 salades (zie 
onderstaand) 
 
Texelse entrecote 
Gemarineerde procureur 
Texelse lamskarbonade 
Kippendij saté 
 
Gamba spiesje 
Zalmpakketje 
 
Satésaus 
Knoflooksaus 
Cocktailsaus 
Sweet chilisaus 
Barbecue saus 

 
 
Uit onderstaande salades kunt u kiezen:  

 Taboule salade, met o.a. kruidige Bulgur, citroen, peterselie, granaatappel en fetakaas  

 Klassieke huzarensalade  

 Zalmsalade  

 Pasta caprese” Salade van Fregola pasta, tomaat, basilicum, buffelmozzarella ( van 
Bourgondisch Lifestyle) en serranoham  

 Haricot vert” salade van groene bonen, sjalot, witte amandel en zomerperzik.  

 Haricot vert deluxe”, met zomertruffel en biologische eendenlever 
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HIGH TEA EENVOUDIG 
€ 17,00 pp 
 
De high tea’s zijn te bestellen vanaf 8  
personen per soort. 
 
  

 mini muffins 

 brownie 

 chocolade bonbons 

 bananen cake met witte chocolade 

 hartige scone's 

 clubsandwich zalm en tzaziki 

 crostinni met rosbief en pesto 

 clubsandwich lamsham 

HIGH TEA DELUXE  

€ 25,00 pp 
 
 
 
 
  

 macarons 

 brownie 

 chocolade truffels 

 worteltaart met boter citroen creme 

 gevulde soesjes met banketbakkers room 

 crostinni carpaccio met truffel en parmezaan 

 mini garnalen cocktail 

 clubsandwich met zalm en tzaziki 

 crostini met kippenlever pate en fruit 
compote 

 clubsandwich met lamsham 
 
 

  

PICKNICK  
€ 10,75 per persoon 
 
De picknicks zijn te bestellen vanaf 8 personen per soort. 
 
 
Smoothie - luxe gevarieerde verse broodjes - broodbeleg; boter- jam - huisgemaakte eiersalade - 
zoetwaren - handfruit - muffin 
  

PICKNICK DELUXE 
€ 17,00 per persoon 
 
De picknicks zijn te bestellen vanaf 8 personen per soort. 
 
Mango / sinaasappelsap - smoothie -thee - fles water - luxe gevarieerde verse broodjes - broodbeleg; 
boter- jam - huisgemaakte tonijnsalade – zoetwaren - wrap met gerookte kip – handfruit - 
komkommer- tomaatjes – muffin 
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PARTY 
Vraag naar de mogelijkheden voor het huren/boeken van 1 van onze foodtrucks,  
snackwagens, bbq's, blaster, airstreamer, party tent etc. 
 
 

OFFERTE OP MAAT 
Vraag naar een offerte op maat voor bijvoorbeeld: 

 bruiloft 

 vergadering 

 verjaardag 

 condoleance 

 evenement 

 ook kunnen wij helpen met het zoeken van een eventuele locatie 
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