Top Menu @ir JW Topshuis

VOOR DE L
 UNCH SERVEREN WIJEen prachtig uitzicht ...

Broodjeslunch

2,5 items p.p

€ 12,- p.p

Een assortiment van belegde, gesorteerde zachte en harde broodjes voorzien van diverse belegsoorten o.a:
Belegen kaas, komijnenkaas, achterham, katenspek, varkensrollade, Serranoham,
tonijnsalade en scharrelei salade. Vers fruit
Melk |Karnemelk| Fruitsappen | Koffie-Thee-Water (Op verzoek nemen we ook andere dranken mee)

Broodjeslunch met soep

2,5 items p.p

1 x soep p.p

€ 15,50 p.p

Een assortiment van belegde, gesorteerde zachte en harde broodjes voorzien van diverse belegsoorten o.a:
Belegen kaas, komijnenkaas, achterham, katenspek, Serranoham, tonijnsalade en scharrelei salade. Vers fruit
Melk |Karnemelk| Fruitsappen | Koffie-Thee-Water

(Op verzoek nemen we ook andere dranken mee)

Ambachtelijke soep met eigen garnituur (Smaak wisselt met de seizoenen)

Luxe vergaderlunch met soep

3 items p.p

1 x soep p.p.

€ 19,50 p.p

Een assortiment van kleine luxe belegde, gesorteerde zachte en harde broodjes en sandwiches met diverse
belegsoorten o.a: Belegen kaas, komijnenkaas, achterham, katenspek, varkensrollade, Serranoham, tonijnsalade en
scharrelei salade.Vers fruit
Melk |Karnemelk| Fruitsappen | Koffie-Thee-Water (Op verzoek nemen we ook andere dranken mee)
Ambachtelijke soep met eigen garnituur
Vers gesneden fruit en samengestelde rauwkostsalade

FINGERFOOD I.R. J.W. TOPSHUIS
Langs de 9km lange stormvloedkering … een oneindige lijst van lekkernijen uit de Schelderegio

Fingerfood
Borrelhapjes, koude snacks of amuses ….
het valt allemaal onder de noemer fingerfood.
Hapjes zijn er in allerlei vormen en maten en
worden mooi gesorteerd op een schaal
uitgeserveerd. Het is bedoeld als tussendoortje of
aanvulling, bijvoorbeeld tijdens een receptie, naborrel of feestje. U heeft altijd voldoende
keuze uit verschillende soorten fingerfood: van simpel tot luxe en altijd creatief!

BORRELHAPJES & FINGERFOOD
Langs de 9km lange stormvloedkering … een oneindige lijst van lekkernijen uit de Schelderegio

Borrelhapjes
●

Mini sandwich van rundercarpaccio, oude kaas en pesto

●

Wrap met gerookte zalm, tonijnsalade en frisse rauwkost

●

Geroosterd parelhoenspiesje met sweet-chili

●

Spinataworst met roomkaas en in port gemarineerde pruim

●

Banderilla van droge worst, mozzarella, tomaat en grote olijf

●

Glaasje filet americain “martino” style met scharrelei en augurk

●

Spiesje met gemarineerde scampistaartjes

●

Katenspekrolletje met gewelde abrikoos en witte druif

●

Glaasje met garnalensalade en frisse rauwkost

●

Kruidencrouton met geroosterde paprika en Coppa di Parma ham

●

Sushi maki met zalm, krab, gember en komkommer

●

Gemberkoek met boerenbrie en gewelde rozijntjes

Prijs per stuk € 1,75

Amusehapjes
●

Club sandwich “vitello tonato” met jonge bladsla en augurk

●

Gegrilde gambastaart met dip van paprika en tomaat

●

Wrap met pittige kip, scharrelei en crispy bacon

●

Club Sandwich met boerenbrie en abrikozencompote

●

Geitenkaasje met Pancetta spek en witte druif

●

Kruidencrouton met bieslookcrème en gerookte zalmfilet

●

Cocktailtje van Garnalen, Cherrytomaat en cocktailsaus

●

Sushi maki met zalm, krab, gember, komkommer en soja dip (2st)

●

Mouse van gerookte forel met jonge bladsla en gandaham

●

Club sandwich van rundercarpaccio, oude kaas en pesto

Kleine gerechtjes

Prijs per stuk € 2,-

Prijs per gerechtje € 6,95

De juiste invulling voor uw gelegenheid als u uw gasten meer wil bieden dan fingerfood/borrelhapjes.
Wij bieden u geheel naar wens een variëteit aan culinaire gerechtjes op handzaam servies aan. Altijd inclusief met
ambachtelijk brood, boter en diverse smeersels. Uw gasten zullen voldaan huiswaarts keren!
Kleine gerechtjes
● Rundercarpaccio met truffelmayonaise en geschaafde oude kaas
●

Klassiek gerookte zalmfilet met mosterd, dille, augurk en rode ui

●

3 st Franse of Zeeuwse creuses naturel of met soja, wasabi en sesam

●

Sushi met zalm, tonijnsalade, gember en komkommer met sojasaus

●

Gevogelte paté met frisse koolsalade, gewelde rozijnen en abrikozen

●

Cocktail van Hollandse garnalen, frisse bladsla, tomaat en cocktailsaus

●

“Ceasar” salade met geroosterde kipfilet, scharrelei en Parmezaanse kaas

●

Sashimi van Yellowfin tonijn met soja-sesam marinade en komkommer

●

Bordje met Spaanse worst en ham soorten met tapasgarnituren

Inclusief ambachtelijk brood, boter en smeersels (te bestellen vanaf 24 stuks, minimaal 8 stuks per soort)

U BENT MET EEN G
 ROTE GROEP?
Bent u met meerdere personen, Informeer dan naar onze extra mogelijkheden en
speciale prijzen. We hebben alles in huis om dit voor u te regelen.

●

Meubilair

●

Compleet dranken pakket met glaswerk

●

Extra servies en buffetmogelijkheden

●

Tap-installaties en luxe barmogelijkheden

●

Bezorgservice wanneer er geen personeel gewenst is

●

Keuken/bediening medewerkers PION Horeca en Promotie per persoon/per uur (minimaal 4 uur per
persoon)

●

Transportkosten worden indien relevant aan u doorberekend

FLESSENPOST. W
 AT WILT U DRINKEN?

Alleen zeewater schenken we niet, verder is alles mogelijk. W
 at u wil is wat wij schenken.
De beste kwaliteit van dranken. We schenken het met een glimlach.
Wanneer u specifieke wensen heeft welke buiten het standaard pakket vallen dan horen
we deze graag!

De volgende dranken bieden wij u aan

u betaalt alleen dat wat verbruikt is

●

-

Frisdranken van bekende merken

per liter

€ 4,50

●

-

Fruitsappen van Zeeuwse bodem

per liter

€ 4,50

●

-

Witte wijn (Croix d’Or Sauvignon blanc)

per fles

€ 15,50

●

-

Rosé wijn (Croix d’Or)

per fles

€ 15,50

●

-

Rode Wijn (Croix d’Or Merlot)

per fles

€ 15,50

●

-

Cava la Nuria

per fles

€ 17,50

●

-

Heineken Club bottle

per fles

€ 2,-

VOORAF W
 ETEN ?...DRANKENPAKKET !

Vind u het fijn om op voorhand exact te weten wat de kosten gaan zijn? Dan is het fijn
om gebruik te maken van één van de drankenpakketten.
Hierbij gaan we uit van een gemiddeld consumptie patroon.

DRANKEN PAKKET PER PERSOON….
●
●
●

alcoholvrij
alcoholvrij
alcoholvrij

1 uur
2 uur
3 uur

€ 8,25
€ 12,50
€ 14,50

●

alcoholvrij

4 uur

€ 17,-

DRANKEN PAKKET PER PERSOON…. met een lekker glaasje wijn of pils
●
●
●

1 uur
2 uur
3 uur

€ 12,50
€ 19,50
€ 25,-

●

4 uur

€ 29,50

