
villakleinheumen

Vanaf 10 personen, kleinere aantallen in overleg
Voorgerecht, altijd vegetarisch € 7,00, 
Hoofdgerecht, altijd vlees/vis én vegetarisch € 24,50
Dessert, altijd vegetarisch € 6,00

Diners

Voorgerecht: Tomatensoep met panzanella salade

Hoofdgerecht: Bolognese-saus met gehakt
Bolognese-saus met groenten en noten
Pasta en kaas
Venkel, courgette en paprika uit de oven
Salade van pijnboompitten, rucola en artisjok

Italiaans

Voorgerecht: Aardappelsoep met in knoflookolie 
gebakken platbrood

Hoofdgerecht: Kip/lams tajine 
Aubergine en kikkererwten tajine 
Bulgur
Geroosterde seizoens-groenten 
Salade met tomaten, gekarameliseerde rode ui, 
kappertjes, appel

Frans/Arabisch

Voorgerecht: Verse bouillon met gebakken paddenstoelen

Hoofdgerecht: Huisgemaakte curry met kippendij 
Huisgemaakte curry met taugé, sojabonen en tofu 
Rijst 
Peultjes, paksoi, wortel met verse koriander en sojasaus
Chinese kool, zwarte sesam, chili, limoen dressing
Huisgemaakte sambal

Thais

Voorgerecht: Tomaat/pinda soep met kroepoek

Hoofdgerecht: Rundvlees rendang
Vegetarische rendang
Saffraan rijst
Gestoomde boontjes
Huisgemaakte sambal 
Salade van ingemaakte komkommer, 
verse komkommer, cashewnoten, 
peterselie en roze peper

Indonesisch 

Walnoot ijs met bokkenpootjes en pistache

Trio van millionaires shortbread, 
brownie en chocolade

Kaasplankje

Desserts



Huisgemaakte griesmeel cake     € 2,00
Huisgemaakte Surinaamse cassave cake    € 2,00
Huisgemaakte brownie      € 3,00
Appeltaart van “Brood op de Plank”     € 3,60
Keizer Kareltjes ( gebak )      € 2,75

Zoet

Huisgemaakte quiche      € 4,95 p.p.
(Vegetarisch, bijv: oesterzwammen en linzen, pompoen 
met artisjok)

Huisgemaakte gezonde tortilla wrap    € 4,95 p.p.
(Schaal met 3 soorten wraps met bv: rode bietjes met 
geitenkaas, pittige humus met nootjes en spinazie, 
gerookte zalm met dillesaus)

Hartig

      
Bitterballen (8 of 12 stuks)  
Vegetarische bieterballen (5 of 8 stuks) 

Mix luxe kroketjes (3 stuks per ronde)   
Mix loempia’s en samosa’s (3 stuks per ronde)  
Huisgemarineerde olijven 
Gerookte amandelen
Nootjes

Vanaf 5 personen (als lichte maaltijd of aangeklede borrel)  € 12,50 p.p. 
Turks brood 
Humus met crudité 
Baba ganoush 
Tapenade 
Frittata 
Couscous salade 
Huisgemarineerde olijven

Hapjesbuffet 

Vegetarische huisgemaakte maaltijd voor €17,50  p.p. Indien gewenst kan 
een vlees/vis component worden toegevoegd zoals gebakken garnalen/
kip á € 2,50 p.p.

Vergadermaaltijd

Kleine portie   Grote portie
€ 6,00    € 9,00
€ 7,00    € 11,00

€ 3,75
€ 3,20
€ 2,95    € 7,95
€ 4,50    € 8,95
€ 2,60    € 5,20

Aziatisch
Nasi
Gado gado
Gekookt ei in pittig sausje
Atjar

Turks
Couscous met feta en noten
Tajine met aubergine en pruim
Salade met gekarameliseerde rode ui, tomaat 
en walnoten
Boontjes

Breaks & Snacks


