HORECAPAKKET

Restaurant ‘t Binnenhof
Binnenweg 12, 8378 JJ Paasloo
De keuzes van:
0561 452 992 | info@binnenhofpaasloo.nl
www.binnenhofpaasloo.nl
Burgers&Grill
Binnenpad 49, 8355 BR Giethoorn
0521 712 420 | info@eetcafegiethoorn.nl
www.eetcafegiethoorn.nl
Oss&Zyl
Waterstaete 2, 8376 HN Ossenzijl
info@ossenzyl.nl
www.ossenzyl.nl

RESTAURANT AAN HUIS
Genieten van al het lekkers in uw eigen omgeving? Alle arrangementen uit
deze flyer kunnen wij ook bij u thuis bezorgen. Er geldt dan een toeslag van
€1,00 per persoon en eventuele bezorgkosten, afhankelijk van de afstand,
Vraag ons gerust naar de tarieven.
Vanaf 2 personen | Buffetten vanaf 15 personen

BUFFET DEAL

Geniet van een heerlijk uitgebreid buffet met o.a. tomaten-of mosterdsoep, varkenshaas
in champignonroomsaus, mini schnitzels met gebakken garnituur, gehaktballetjes in
satésaus, spareribs en zalmfilet in hollandaisesaus. Aansluitend wordt het dessertbuffet
voor u geserveerd met diverse ijs– en dessert taartjes, soesjes en andere zoete lekkernijen.
Geschikt vanaf 15 personen.

€36,50

Brunch
BRUNCH

PANNEN
KOEKEN

TAPAS
&
GRILL

Diverse broodsoorten’: panini’s, zachte bollen,
suikerbrood, waldkorn, vloerbroden. Een presentatie
van diverse gerookte vissoorten, vier soorten
vleeswaren, drie soorten kaas en salade.
Warm: Tomaten of mosterdsoep, kroketten, pastei
met kipragout, gehaktballetjes in satésaus, gebakken
spek, scrambled egg. Onbeperkt koffie, thee, melk,
verse jus d’orange.

Een pannenkoekenbuffet, waarbij u onbeperkt kunt
genieten van ambachtelijke pannenkoeken met een
ruime keuze aan koude garnituren (stroop, suiker,
marmelades, strooikaas, ananas) en warme garnituren
(champignons, spekjes, appel).

Een combinatie van Tapas en luxe hapjes met
een assortiment aan broodsoorten met smeersels.
Bourgondische aardappelsalade en Waldorfsalade.
Van de grill: Gamba’s, Biefstukpuntjes, Sparerib,
Drumstick en mini saté.

De keuken kan met alle (di)eetwensen rekening houden,
mits aangegeven bij de reservering.

€ 27,50
12 jaar e.o.

€ 13,50
4 t/m 11 jaar

€ 13,50

€ 23,50
12 jaar e.o.

€ 12,50
4 t/m 11 jaar

Lunch
KOFFIE
TAFEL

LUXE
LUNCH

SOEP

Witte en bruine bollen, waldkorn, panini’s,
wit en bruin brood, suikerbrood, 3
soorten vleeswaren, jonge kaas, en kroket.
Onbeperkt koffie, thee, melk, jus d’orange
Met soep vooraf + € 3,50

€ 13,50
12 jaar e.o.

€ 7,50
4 t/m 11 jaar

Verschillende broodsoorten’: panini’s, zachte bollen,
suikerbrood, waldkorn, vloerbroden. Diverse gerookte
vissoorten, vier soorten vleeswaren, drie soorten kaas
en huzarensalade.
Warm: Tomaten– of mosterdsoep, kroketten
Onbeperkt koffie, thee, melk, jus d’orange

Een heerlijke kop tomaten of mosterdsoep met een
variatie aan rijkelijk belegd broodjes.

€ 23,50
12 jaar e.o.

€ 12,50
4 t/m 11 jaar

€ 12,50
12 jaar e.o.

€ 7,50
4 t/m 11 jaar

De keuken kan met alle (di)eetwensen rekening houden,
mits aangegeven bij de reservering.

High Service
Een uitgebreide variatie van diverse zoete en hartige
lekkernijen, waaronder luxe sandwiches, scones,
muffins, marmelades en zure room.

HIGH
TEA

De high tea wordt in twee gangen geserveerd.
Een combinatie met een high beer/wine is ook
mogelijk.
High Tea Deluxe: + € 9,00

HIGH
WINE

Een proeverij van 3-gangen, waarbij u per gang een
glas wijn geserveerd krijgt met behorende lekkernijen
van de patissier. Genieten in de lounge of op het terras.

HIGH
BEER

Een proeverij van 3-gangen, waarbij u per gang een
speciaal biertje proeft met bijbehorende lekkernijen.
Lekker voor op het terras of in de lounge bij de open
haard.

Combinaties met high beer en high tea mogelijk.
Ook non-alcoholisch mogelijk.

€ 23,50
12 jaar e.o.

€ 12,50
4 t/m 11 jaar

€ 23,50

High Wine Deluxe (incl. culinaire lekkernijen): + € 9,00

Combinaties met high tea en high wine mogelijk.
Ook non-alcoholisch mogelijk.

€ 23,50

High Beer Deluxe: + € 9,00

HIGH
BURGER

De high buger bestaat uit twee gangen begeleid
door een consumptie naar keuze. Je hebt een keuze
uit koude en warme gerechten, zoals mini donuts,
macarons, nachos, burger sandwiches, mini burgers,
onion rings en potato dippers. De High Burger kan
zowel op het terras, in de lounge of in de boot worden
genuttigd.
Alleen te boeken bij Burgers & Grill

De keuken kan met alle (di)eetwensen rekening houden,
mits aangegeven bij de reservering.

€ 23,50

VEGA
MENU 1
VEGA
MENU 2
VEGA
BUFFET

VEGA
BBQ

Rode bieten carpaccio met balsamicodressing
Mosterdsoep
**
Vegetarische schnitzel met champignonsaus
Taartje van jonge geitenkaas en spinazie afgelakt
met honing.
**
Vanille roomijs met chocoladesaus en geslagen room.

Carpaccio van oesterzwam met een truffeldressing.
Bouillon van shiitake met groene kruiden
**
Korma met zoete aardappel en een kerriesaus.
Groentetaart met champignons, ratte aardappel en
sjalotten.
**
Caprizzio (vanille-ijs met een kern van karamel,
overgoten met witte chocolade en notencrunch)

€ 23,50

€ 28,50

Een één-gang vegetarisch buffet bestaande uit
een groene- en aardappelsalade, Vegetarische
schnitzel met gebakken garnituur, een geitenkaastaartje afgelakt met lavendelhoning, Korma met
zoete aardappel en kerriesaus, een quiche van
Ratte aardappel, champignons en sjalotten en twee
soorten aardappelgarnituur.

€ 23,50

Een combintie van een Oesterzwamburger,
vegetarische kipstukjes, vegetarische burger en een
spies met diverse groenten, aangevuld met een
groene- en aardappelsalade.

€ 23,50

Indien er bij buffet 1 of 2 minder dan 10 personen vegetarisch zijn, worden de hoofdgerechten
van respectievelijk vegetarisch menu 1 of 2 geserveerd.

BUFFETTEN
BUFFET

1

€ 23,50*
12 jaar e.o.

€ 7,50

Vooraf worden er op tafel uitgebreide broodplankjes
geserveerd.

BUFFET

2

De tomaten-of mosterdsoep van dit tweegangenbuffet wordt
uitgeserveerd. Aansluitend kunt u genieten van varkenshaas
in champignonroomsaus, mini schnitzels met gebakken
garnituur, gehaktballetjes in satésaus, spareribs en zalmfilet
in bieslooksaus, een groene en huzarensalade twee soorten
groenten en twee soorten aardappelgarnituur.

4 t/m 11 jaar

€ 28,50*
12 jaar e.o.

€ 7,50

Vooraf worden er op tafel uitgebreide broodplankjes
geserveerd.

BUFFET

3

Een één-gangbuffet bestaande uit een groene- en
huzarensalade, huisgemarineerde spareribs, balletjes
in satésaus, kippendij in kerriesaus en een stoofpotje
van vis. Onze buffetten worden geserveerd met twee
soorten groenten en twee soorten aardappelgarnituur.

Dit koud– en warm buffet bestaat uit gerookte
vissoorten, carpaccio, fricandeau met tonijnmayonaise,
drie soorten salades, twee soorten soep ,Varkenshaas
in champignonroomsaus, kip in kerriesaus, Biefstuk
in Oosterse saus, Zalmfilet in dillesaus, twee soorten
groenten en twee soorten aardappelgarnituur.

4 t/m 11 jaar

€ 33,50*
12 jaar e.o.

€ 7,50
4 t/m 11 jaar

*Bij 10 tot 14 personen wordt er een toeslag berekend van €5,00 p.p.
De keuken kan met alle (di)eetwensen rekening houden, mits aangegeven bij de reservering.

BUFFET SPECIALS
STAMPOT

BUFFET

HAPJES
BUFFET

DESSERT
BUFFET

Heerlijk wintersbuffet met diverse stampotten en een
overheerlijk stuk vlees.

€ 18,50*
12 jaar e.o.

€ 7,50
4 t/m 11 jaar

Een broodvariatie met tapenade, pesto en
kruidenboter. Een presentatie van luxe hapjes met
o.a. brie met perensalsa, zalm met mierikswortel,
hausmacher met vijgenchutney, enz. Warm: Spareribs,
Balletjes in satésaus en kip in kerriesaus.

€ 18,50

Het hapjesbuffet is wel maagvullend, maar niet
maaltijdvervangend.

Een feestelijke afsluiting met diverse ijs– en dessert
taartjes, soesjes en andere zoete lekkernijen.
Voor gezelschappen onder de 10 personen
serveren wij het als petit grand dessert.

12 jaar e.o.

€ 9,50
4 t/m 11 jaar

€ 9,50

*Bij 10 tot 14 personen wordt er een toeslag berekend van €5,00 p.p.
De keuken kan met alle (di)eetwensen rekening houden, mits aangegeven bij de reservering.

BARBECUE
BBQ
1

Een variatie van hamburger, braadworst,
gemarineerde sparerib en kipsaté.
Geserveerd met diverse koude sauzen, satésaus, friet en
een groene salade.

BBQ
2

Een combinatie van braadworst, speklap, kipsaté,
gemarineerde sparerib en hamburger geserveerd met
friet, groene-, huzarensalade, satésaus en diverse koude
sauzen.

BBQ
3

Een combinatie van biefstuk, zalmfilet, speklap,
kipsaté, gemarineerde sparib en hamburger.
Geserveerd met friet, twee soorten salades, satésaus
en diverse koude sauzen.

Vooraf worden er op tafel uitgebreide broodplankjes
geserveerd.
U bereidt uw vlees zelf (boven de 50 personen wordt er voor u gegrild)

Vooraf worden er op tafel uitgebreide broodplankjes
geserveerd.
U bereidt uw vlees zelf (boven de 50 personen wordt er voor u gegrild

Vooraf worden er op tafel uitgebreide broodplankjes
geserveerd.
U bereidt uw vlees zelf (boven de 50 personen wordt er voor u gegrild

De keuken kan met alle (di)eetwensen rekening houden,
mits aangegeven bij de reservering.

€ 18,50
12 jaar e.o.

€ 7,50
4 t/m 11 jaar

€ 23,50
12 jaar e.o.

€ 7,50
4 t/m 11 jaar

€ 28,50
12 jaar e.o.

€ 7,50
4 t/m 11 jaar

DINERS
DINER

1

Vooraf: Goedgevulde tomatensoep geserveerd met brood
Hoofdgerechtkeuze: Schnitzel met champignonroomsaus
			Roergebakken kip
			Wijtingfilet met remouladesaus.

Dessert: 		

Dame Blanche

De menu’s worden geserveerd met twee groente– en
twee aardappelgarnituur en frisse sla.

DINER

2

Vooraf: Tomaten– of Mosterdsoep met brood
Varkenshaas met 			
Hoofdgerechtkeuze:
			champignonroomsaus
		
Zalm uit de oven met witte wijnsaus

Dessert: 		 Capprizzio
De menu’s worden geserveerd met twee groente–
en twee aardappelgarnituur en frisse sla

DINER

3

Vooraf: Rundercarpaccio of salade gerookte vissoorten
Hoofdgerechtkeuze: Vlaamse Stoofschotel 			
		

Kabeljauwfilet met Pernodsaus

Dessert: 		

Wafel met warme kersen

De menu’s worden geserveerd met twee groente– en
twee aardappelgarnituur en frisse sla

A LA CARTE

DINERS

€ 23,50
12 jaar e.o.

€ 9,95
4 t/m 11 jaar

€ 28,50
12 jaar e.o.

€ 9,95
4 t/m 11 jaar

€ 33,50
12 jaar e.o.

€ 9,95
4 t/m 11 jaar

Het is mogelijk om te kiezen voor een 3-, 4– of
5-gangen a la carte keuze menu (per gang drie keuzes).

€ 33,50

U kunt ook kiezen voor een verrassingsmenu, waarbij u
alleen aangeeft waar u niet van houdt.

€ 39,50

Kindermenu 3-gang € 10,50/ 4 en 5-gang € 12,95

De keuken kan met alle (di)eetwensen rekening houden,
mits aangegeven bij de reservering.

€ 45,00
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Prijswijzigingen onder voorbehoud | Kijk voor actuele prijzen op onze websites

