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Voorwoord
Brasserie De Keuken is een uitgelezen locatie om met een groter
gezelschap bij elkaar te komen voor lucnhes, brunches,
vergaderingen, diners, feesten & partijen.
U kunt ook voor een andere locatie kiezen. Wij hebben ervaring
met het op locatie organiseren van al het bovenstaande. Wij
regelen niet alleen de hapjes en drankjes, maar ook eventuele
tent, aankleding, bar, podium, verlichting en DJ. De specifieke
prijzen hiervan zijn variabel, dus zullen in de offerte worden
opgenomen.
Om u een beeld te geven van de mogelijkheden zijn deze
gebundeld. Alle arrangementen zijn zowel bij ons, als op locatie
mogelijk.

Bij ons...

Op locatie...
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Lunch / Brunch
Brunch
Stoere planken met verschillende Franse en
Italiaanse zoete en hartige lekkernijen.

Lunch
Ook om mee

Broodje Milano

Er is een wisselende lunchkaart. De gehele
lunchkaart is ook mogelijk voor take away.

te nemen

Iedere week is er een wisselende lunch
special bestaande uit soep en een belegd
broodje.

Vergaderarrangement
Het is mogelijk op een ontspannen manier en
in een niet alledaagse omgeving te vergaderen in De Keuken. Verschillende mogelijkheden staan hieronder vermeld. Speciale wensen bespreken wij graag persoonlijk met u.
Dagdeel 09.00-12.00u incl. koffie/thee
Dagdeel 13.00-16.00u incl. koffie/thee
lunch bestaande uit belegde broodjes,
soep en vers fruit.
Bij de lunch serveren wij koffie, thee,
jus d’orange en melk.
Zaalhuur dagdeel

geen

Het is ook mogelijk een gehele dag de zaal
af te huren.
‘s Ochtends wordt u ontvangen met koffie/
thee. Gedurende de bijeenkomst staan er
koffie, thee en koekjes klaar. In de pauze kunt
u genieten van de lunch zoals hiernaast
beschreven. Na de lunch vervolgt u de
bijeenkomst.
Na de bijeenkomst kunt u een hapje en
drankje (frisdrank/wijn/tapbiertje) nuttigen bij
de bar.
Arrangementprijs
Zaalhuur dag

geen.
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Borrelen
Bij binnenkomst...
Chacuterie;
Stoere plank met diverse Italiaanse vleeswaren,
balsamiso olijven en pizza sticks

Verschillende hapjes
Crostini met geitenkaas honing
Crostini met carpaccio
Blini’s met huisgerookte zalm
Bruchetta kalfsvlees met tonijnmayonaise en
kappertje
Crostini Geitenkaas en balsamico
Huisgemaakte bitterbal
Bruchetta geroosterde Coppa di Parma en dragon mayonaise
Roereitje met bosui en bospaddestoelen
Gerookte eendenborst met mango cuttney

Foccacia
Gorgonzola, peer en mozzarella (v)
Geitenkaas balsamico ui (v)
Tomaat olijven mozzarella (v)
Knoflook (v)
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Walking-diner
Wanneer u met een gezelschap op een informele manier gezellig wil gaan eten, kunt u ook kiezen
voor een Walking Diner. Er is mogelijkheid om te zitten maar ook om te staan en natuurlijk ook om
rond te lopen. Er worden naar keuze kleine gerechtjes rond gebracht. Advies is zes gerechtjes te
kiezen voor een maaltijdvullend diner.

Voorgerechten

Soep

Carpaccio met truffelmayonaise en
Parmezaanse kaas

Pommodori tomatensoep met basilicum room
Pompoensoep met pancetta en bosui

Blini met gerookte zalm en mierikswortel crème
Boerenvissoep met rouille en croutons
Gevogelte pate geserveerd op gegrild brioche
brood
Licht gerookte eendenborst op linzensalade

Tussendoor

Hoofdgerechten

Pizza puntje met parmaham en paddenstoelen

Kabeljauw filet met een vinaigrette van tomaat
en bosui

Tortelinni met bospaddenstoelen
Rundersteak met hollandiase saus
Toscaanse runderstoofpotje
Risotto met bosui en rivierkreeft

Zeebaars met linguine pasta en salsa verde
Maishoen truffel risotto
Kalfslende met roseval aardappel uit de oven
Lamskotelet met honingtijm jus en courgette

Dessert

Extra

Mango bavarois met limoen ijs

Puntzakje huisgemaakte dikke friet

Crème brulee van witte chocolade
Warm pure chocoladetaartje
Scroppino verfrissend drankje van limoen-ijs
wodka en prosecco
kaasbordje diverse Fanse en Italiaanse
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Buffetten
Optie 1

Optie 2

Optie 3

Salade / voorgerechten
Pasta salade
met basilicum, pommodori,
balsamico en parmaham
Geitenkaas salade (v)
Gegrilde groenten, spinazie
honing-tijm vinaigrette

Caesar salade
Gegrilde kip , Parmezaanse
kaas ansjovis, pancetta en
croutons

Vitello tonato
Dugesneden kalfsvlees met
tonijnmayonaise kappertjes en
gehakte peterselie

Salade carpaccio
parmezaanse kaas,
pijnboompitten en pesto

Capresse salade
Buffel mozzarela, pesto , Pommodoritomaat basilcum geroosterde pijnboompitten en
parmezaanse kaas
Salade crapaccio
Groene salade met dungesnede rundvlees truffelmayonaise,
croutons en rucola

Warm / hoofdgerechten
Pasta a la Milano
Gegrilde kip, pancetta,tomaat
en avocado
Italiaanse runderstoof
Provençaalse oven aardappeltjes balsamico uitjes en gegrilde groenten

Maiskipfilet
Ingestoken met citroen geserveerd op haricot verts,roseval
aardappelen en tijm jus
Lasagne a la de keuken
Verse pasta gegrilde courgette,
aubergine mozzarella basilicum
en pommodi tomaat

Pasta a la Milano
Gegrilde kip, pancetta,tomaat
en avocado
Quiche (v)
Tallegio kaas en spinazie en
zongedroogde tomaten
Italiaanse runderstoof
Provençaalse oven aardappeltjes balsamico uitjes en gegrilde groenten

Desserts
Witte chocolade mousse met
een krokante kletskop en gemarineerd fruit

Tiramisu met mascarpone
koffiecrème en lange vingers

Bosvruchtentaart
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3-/4-/5-gangen
menu
Als u met een groot gezelschap komt eten kunt u kiezen voor een 3-/4- of 5-gangenmenu. U
kunt gaan voor een verassingsmenu met eventuele keuze voor vlees of vis (in het
hoofdgerecht), maar er kan ook van tevoren een keuzemenu overlegd worden.

3-gangenmenu
4-gangenmenu
5-gangenmenu
Bijpassend wijnarrangement

Op locatie..

.
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Feesten / Partijen
Wij organiseren graag uw feest of partij tot in de puntjes. Hieronder een kleine indicatie van de
mogelijkheden en prijzen. Wij gaan graag met u om tafel om al uw voorkeuren door te nemen.

Dranken
Doorgaans wordt ter gekozen voor frisdranken,
bier en wijn. Hiervoor gelden de volgende
uurtarieven:

Sterke dranken worden exclusief deze prijzen
geturft.

Aankleding

Hapjes
Zie “borrelen” op pagina 9. Dezelfde prijzen zijn
van toepassing.

Tentverhuur

Op ons terras
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Foodtruck
Sinds mei 2015 zijn wij de trotse eigenaar van een Renault Estafette uit ‘69 die wij hebben
omgetoverd tot Foodtruck De Keuken. Vanuit onze Foodtruck serveren wij gevarieerde hapjes of
gerechten. De Foodtruck beschikt over een volledige keuken, met onder andere een Big Green
Egg, waardoor wij in staat zijn alle gerechten à la minute te maken en te serveren.
Foodtruck De Keuken maakt uw bruiloft, opening, verjaardagsfeest of andere gelegenheid
uniek, brengt sfeer en serveert heerlijke hapjes of gerechten.

Mogelijkheden
Foodtruck De Keuken biedt een passende
ondersteuning en zorgt er op locatie voor dat
alles tot in de puntjes geregeld is. Er kan zowel
eten als drinken uit de Foodtruck worden
geserveerd. Wat er uit de Foodtruck wordt geserveerd is geheel naar wat u van ons
verlangd. U kunt denken aan lunches of
brunches (zie pagnia 7), borrelhapjes (zie
pagina 9), walking diner (zie pagina 11), buffet
(zie pagina 13), chefsmenu (zie pagina 15),
maar denk ook aan barbeque, oesterbar en
nog veel meer. Kortom, een enorme
verscheidenheid aan mogelijkheden.

De Foodtruck op uw feest?
De Foodtruck wordt standaard geleverd met
één of twee man personeel. Wat er verder bij
geleverd wordt is afhankelijk van uw wensen.
De (all-in) prijs hangt af van een aantal
factoren. Wij rekenen:
Exclusiviteitskosten
Inhuren materialen*
(borden, bestek, tafels, aankleding,
tenten etc.)
Personeelskosten**
Kilometervergoeding***
* Dit besteden wij eventueel uit. Factuur zal dan
één op één door worden gestuurd.
** Afhankelijk van de keuze die gemaakt wordt,
kunnen de personeelskosten verschillen.
*** buiten een straal van 5 km wordt er een
kilometervergoeding verrektend

Foodtruck De Keuken heeft stroom nodig. WIj
bezitten zelf over de nodige verlengsnoeren.

Aankleding
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Cadeaupakketten

Pizzadag

Wordt het tijd om iemand eens flink te
verwennen? Cadeautip: cadeaupakket!
Vanaf €7,50 heeft u al een leuk pakket. Alle
pakketten zijn uit te breiden met een
cadeaubon. Dus voor ieder budget een
leuk pakket!

Iedere woensdag is het pizzadag. Iedere
maand wisselen drie pizza’s zich af die u
voor €7,50 zowel kan afhalen als in het
restaurant kan opeten.

CADEAUTIP

Terras

Traiteur
Geen zin om zelf te koken? Het is ook
mogelijk om vrijwel de gehele kaart af te
halen. Van rundersteak tot grilburger en
van pizza’s tot pasta’s.

Wij beschikken ook over een terras waar in
totaal zo’n 60 personen kunnen zitten. In
de zomer koken wij vanaf de buiten
keuken.

Kinderfeestje

Cadeaubon
Geef een dinerbon cadeau. Mogelijk
vanaf 7,50.

Ook voor kinderfeestjes kunt u bij De
Keuken terecht. Uw zoon of dochter kunt
met al zijn/haar vriendjes en vriendinnetjes
pizza’s komen bakken.
Daarna mogen deze kleine koks in de dop
uiteraard hun eigen culinaire hoogstandjes
opeten.

Het is ook mogeliijk om een waardebon te
geven voor bijvoorbeeld een High Brunch
of een verassingsmenu.

CADEAUTIP

