Pakket 1 – Amerika, Spanje, Nederland
Amerika
•
•
•

Minihamburger op een broodje met tomaat, komkommer en BBQ-saus
Mini pulled pork op een broodje met American coleslaw en BBQ-saus
Garnalen met chili en knoflook

Spanje
•
•
•
•
•
•
•

Manchego
Margalet Papillon
Peppersweet met roomkaas
Coppa di Parma
Serranoham
Salami met geitenkaas
Dadels met geitenkaas en spek

Nederland
•
•
•
•

Stamppot Rucola
Hutspot met peen en ui
Gehaktbal met jus
Rookworst

Bijgerechten
•
•
•
•

Vers stokbrood
Kruidenboter
Groene sla
Tropische salade met rozijnen en mangodressing

Eventueel uit te breiden – Pasta Italiana - €7,50 pp
• Fusilli met rundvlees, groente en tomatensaus
• Penne met gegrilde groenten en romige saus
• Gegrilde zalmfilets met citroen en rozemarijn
Eventueel uit te breiden – Dessert - €6,50 pp
•
•
•
•

Vers fruit salade
Cheesecake met chocolade
Cheesecake met rood fruit
Zandtaartje met citroen mérengue

Prijs: €32,50 pp

Pakket 2 – Italië, Frankrijk en Mexico

Italië
• Caprese salade
• Vegetarische lasagne met gegrilde groentes, courgette en pesto
Frankrijk
• Franse uiensoep met kaascrouton
• Boeuf bourguignon met aardappelpuree
Mexico
• Nacho's met gehakt en jalapenos en kaas met diverse dips
• Taco's met gegrilde kip, guacamole, salsa en pico de gallo (ui,
peper,koriander)
Prijs: €34,50 pp
Optioneel (€3,50 pp extra)
Dessert
Huisgemaakte tiramisu & Pana cotta met vruchtencoulis

Pakket 3 – Suriname, Marokko en Thailand
Suriname
• Pindasoep met tomtom balletjes
• Roti met lamsvlees, kousenband aardappelmix en ei
Marokko
• Makouda: Marokkaanse aardappelkoekjes
• Tajine met kippendijen en diverse groentes
Thailand
• Tod man pla: Thaise viskoekjes met dipsaus van zoetzure komkommer en
chilipeper
• Thaise groene curry met spinazie, zoete aardappel en kikkererwten
Prijs: €34,50 pp
Optioneel (€3,50 pp extra)
Dessert
Mix van verschillende zoetigheden met o.a Thaise kokosballetjes, Marokkaanse
zoetigheden en spekkoek

