
villakleinheumen

Smaak staat bij ons voorop en omdat we onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk willen houden 
zijn onze gerechten overwegend vegetarisch. Naar wens kan dit aangevuld worden met biologisch vlees 
van onze slager en met verantwoord gevangen vis. De biologische bakker, Hét Bakkercafé, voorziet ons 
van gebak en brood.  

De zoetigheden en luxe borrelhapjes gaan op reservering. De borrelhapjes en warme hapjes kunnen ook 
ter plekke (bij) besteld worden. Gezonde tussendoortjes zijn aangegeven met een     . Ons team geeft 
graag een suggestie over een combinatie van hapjes.

Zoet
Huisgemaakte griesmeelcake met lemon curd
Huisgemaakte brownie van pure chocolade
Appeltaart van onze bakker
Carrot cake met botercrème 

3,50
3,50
4,25
4,25 

Borrelhapjes
Olijven gemarineerd met verse kruiden en specerijen
Luxe borrelzoutjes
Gezonde borrelmix met gedroogde vruchten en noten  
Knapperige groentensticks met dips
Focaccia met huisgemaakte dips

Warme hapjes
Biologische rundvleesbitterballen
Bieterballen
Kaaskroketjes
Butterfly garnalen

1,25 
1,25
1,25
1,25

Luxe borrel combinatie 
Japanse ingemaakte groente
Focaccia mini pizza’s
Huisgemaakte wraps met seizoensgroenten
Knapperige groentensticks met dips
Huisgemaakte quiche van het seizoen

De combinatie van deze vijf hapjes 
Meerprijs voor twee van deze gerechtjes met vlees of vis

18,-
2,50

Een mix van warme 
hapjes is ook mogelijk

Tip!

5 hapjes vormen een 
kleine maaltijd of 
aangeklede borrel

Tip!

ETEN EN DRINKEN

Alle prijzen zijn per persoon en inclusief btw weergegeven

1,25
1,25
1,50
2,75
2,75
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Wij serveren periodiek afwisselende 
themadiners met klassieke gerechten 
uit verschillende werelddelen voor 
kleine tot middelgrote groepen. 
Afhankelijk van de groepsgrootte 
uitgeserveerd, of in buffetvorm.

De kok zal op basis van de beschikbare 
seizoensproducten de samenstelling 
van de gerechten bepalen.

Thema diner diner optie 1

Week 1 t/m 9
Week 10 t/m 18
Week 19 t/m 25
Week 26 t/m 32
Week 33 t/m 42
Week 43 t/m 52

Nederlands 
Oosters
Voorjaar
Spaans
Italiaans
Midden-Oosters

Thema per periode

Hoofdgerecht met bijgerechten
Driegangenmenu
Meerprijs vlees bij het hoofdgerecht

Prijzen
18,-
24,-
1,50

Voorbeeld Italiaans

Soep van geroosterde pruimtomaat met 
basilicum-olie 

Gegratineerde groentenlasagne met 
balsamicosiroop 

Focacciabrood met verse basilicumpesto, 
groene salade met vinaigrette en geroosterde 

seizoensgroenten

 Frambozen sorbetijs met verse bramen en rode 
bessen

Alle prijzen zijn per persoon en inclusief btw weergegeven
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Dinerbuffetten diner optie 2

Aziatisch Mediterraans

Indonesische rendang van biologisch 
rundvlees met kokos en limoenblad

Huisgemaakte atjar tjampoer, 
cassavechips en bosuitjes

Gestoomde seizoensgroente

Wilde rijst met groene kruiden en 
pompoenpitten

Bijpassende salade

Biologische kippendij in licht pittige, Spaanse 
tomatensaus

Aardappeltortilla met Mediterrane groenten

Gebakken krieltjes in de schil met tuinkruiden

Geroosterde seizoensgroenten

Brood met dips

Bijpassende salade

Leuk in de zomer buiten 
op het terras!

Tip!

BBQ diner optie 3

Gemarineerde kipdijspiesjes

Biologische rundvleesburger

Pulled BBQ mushroom

Geroosterde seizoensgroenten

Gebakken krieltjes met tuinkruiden

Brood met dips en mini quiches

Bijpassende salades Dinerbuffet / BBQ 
Soep vooraf   
Meerprijs visgerecht
Dessertbuffet   

Prijzen

Heb je specifieke wensen? Voor groepen vanaf 30 personen is maatwerk mogelijk. Overleg met ons team 
over de mogelijkheden, wij denken graag met je mee. Op het aanbod in dit document zijn de algemene 
voorwaarden van toepassing. 

26,50 
3,60 
1,50
7,-

Meer vegatarische opties 
toevoegen is mogelijk!

Tip!

Vanaf 25 personen

Vanaf 25 personen

Alle prijzen zijn per persoon en inclusief btw weergegeven
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Frisdranken
Reguliere frisdranken  2,90
Biologische sappen van Schulp 3,60

Warme dranken
Zwarte koffie en espresso 2,80
Cappuccino 3,40
Dubbele espresso, latte macchiato en andere melkkoffies  3,60
‘Communitea’ thee 2,80
Verse munt of gemberthee 3,60
Supplement havermelk 0,60

Bieren
Hertog Jan premium pils fles 3,70
Swinkels premium pils fles 4,-
Speciaalbier van La Trappe (wit, blond, dubbel, isid’or) 4,80
Alcoholvrij bier van Bavaria (malt, wit 0.0, radler 0.0) 3,60

Wijnen
Ficada Península de Setúbal 4,70
Wit  - toegankelijke, frisdroge Portugese blend met een fruitig karakter
Rosé  - droge rosé van de Castelão druif met klein rood fruit
Rood  - blend met rood en zwart fruit en specerijen

Le Jade Côtes de Thau 5,30
Volle, zachtdroge Chardonnay met lichte houttonen en rijp, geel fruit

Finca Aylés Cariñena Demba 5,30
Stevige Spaanse Garnacha met rijp rood fruit en 6 maanden houtrijping

Prosecco 24,50
Toegankelijke mousserende droge Italiaanse wijn, per fles 

De Pro rosé 29,-
Zachtdroge rosé cava met klein rood fruit en een lichte mousse, per fles

Behoefte aan een bijzondere invulling van de dranken voor een feest, borrel of diner? Ons team 
adviseert graag over een bijpassende wijn van onze wijnhandel Arentz, een selectie aan lokaal 
gebrouwen bieren van Oersoep of andere Nijmeegse brouwers. Vraag gerust naar de mogelijkheden! 

Dranken

Alle prijzen zijn inclusief btw weergegeven




