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ontmoeten, eten en feesten!

‘t Witte Huis

D O N K E R B R O E K

Lunch
diverse lunchmogelijkheden vanaf 10 personen

Friese doorlopers-lunch

kopje soep van de dag
een zacht bolletje met beenham &
een zacht bolletje met kaas
1 x melk of karnemelk
1 stuks vers handfruit

€ 9,95 p.p.

lunchbuffet basis

diverse soorten brood;
wit- & bruinbrood, suikerbrood & krentenbrood

gesneden vleeswaren & Hollandse kaas
ruime variatie aan zoet beleg

voldoende koude dranken zoals;
melk, karnemelk en jus d’orange

koffie en thee
vers hand fruit

€ 11,95 p.p.

aanvullende mogelijkheden

dagverse soep    € 2,50
ovengebakken broodjes (2 p.p.)  € 1,75
rijk opgemaakte huzarensalade  € 2,00
luxe rundvleeskroket    € 2,00
omeletje gerookte zalm    € 2,75
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ontmoeten, eten en feesten!

‘t Witte Huis

D O N K E R B R O E K

Lunch
diverse lunchmogelijkheden vanaf 10 personen

Fries lunchbuffet

goedgevulde groentesoep
mosterdsoep met uitgebakken kaantjes

diverse soorten brood en broodjes;
wit- & bruinbrood, suikerbrood & krentenbrood

beschuit, roggebrood en pistoletjes
gesneden vleeswaren & Friese en Hollandse kazen

ruime variatie aan zoetigheid
voldoende koude dranken zoals;
melk, karnemelk en jus d’orange

koffie en thee

aardappelsalade met Fryske droge worst, appel en tuinkruiden
gemengde sla met tomaat, komkommer en dressing

roerei met tuinkruiden
vers handfruit

€ 16,95 p.p.

aanvullende mogelijkheden

rijk opgemaakte huzarensalade  € 2,00
luxe rundvleeskroket    € 2,00
omeletje gerookte zalm    € 2,75
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ontmoeten, eten en feesten!

‘t Witte Huis

D O N K E R B R O E K

Lunch
diverse lunchmogelijkheden vanaf 25 personen

Luxe lunchbuffet (Brunch)

pomodorisoep met zontomaatjes en basilicum
chef’s dagverse soep

diverse soorten brood en broodjes;
wit- & bruinbrood, suikerbrood & krentenbrood

beschuit, roggebrood en pistoletjes
gesneden vleeswaren & Fries en Hollandse kazen

ruime variatie aan zoetigheid
voldoende koude dranken zoals;
melk, karnemelk en jus d’orange

koffie en thee

aardappelsalade met Fryske droge worst, appel en tuinkruiden
gemengde sla met tomaat, komkommer en dressing

makreel- en gerookte zalmspread 

rijk gevulde boerenomeletjes
luxe rundvleeskroket

desserts:
vruchtenkwark en boerenyoghurt

vers fruitsalade
chocolademousse
slagroomsoesjes

ijstaart met gebrand eiwit

€ 21,95 p.p.


