
ARRANGEMENTEN

Buffet at the Beach
Cappuccino van Pomodoritomaat met schuim, geserveerd in een wijnglas

 ***
Royale zalmsalade

Waldorfsalade met selderij, walnoten, mandarijnen en yoghurtmayonaise
Ambachtelijke huzarensalade

Garnalencocktail met Noorse garnalen
Gerookte forel
Gerookte zalm

Gerookte kipfilet
Paté de campagne

Vitello tonato
Carpaccio op tomaten focaccia 

***
Gepocheerde hele zalm in een witte wijnsaus

Varkensribeye met stroganoff saus
Kipsaté

***
Stokbrood met kruidenboter

Verse frites
Basmati rijst

Dagverse groenten
Pindasaus, cocktailsaus, knoflooksaus, mayonaise

***
Omelet Vesuvius;

Geflambeerde Italiaanse vanille-ijstaart met warme kersen en eiwitschuim

€ 37,50 p.p.

BBQ BEACH
Gemarineerde spareribs

Dry-aged biefstuk
Malse kipsaté

Ambachtelijke Sjasliek
Kruidige hamburgertjes van 100% rundvlees

Pakketje van diverse soorten Noordzee-vis met prei en limoen boter 
 ***

Rijkelijk opgemaakte vleessalade met luxe vleeswaren
Provencaalse pastasalade met penne

Saladebar met sla, koolsla, tomaten, komkommer en French dressing
Frites
 ***

Stokbrood met kruidenboter en aioli
Barbecuesaus, pindasaus, mayonaise en cocktailsaus

€ 34,50 p.p.

BBQ CULINAIR
Tomahawk heel van de grill gesneden chimichurri 

Beef short rib met uien tomaten rub
Pittige piri piri kipfilet

Gambaspies gemarineerd in witte wijn en knoflook
Kruidige hamburgertjes van 100% rundvlees

Zalmfilet teriyaki marinade
Verse cheddar-jalapeño saucijs

Rijkelijk opgemaakte vleessalade met luxe vleeswaren
Provençaalse pastasalade met penne

 ***
Groene salade met romige muntdressing, komkommer en olijven

Perzik caprese met mozzarella, basilicum en balsamiek siroop
Gegrilde maissalade met Romeinse sla, spekjes en feta

 ***
 Verse frites

Stokbrood met kruidenboter en aioli
Barbecuesaus, pindasaus, tzatziki, cocktailsaus, mayonaise

 
€ 42,50 p.p.

Pasta-vissalade
Vers fruit
Cocktail van Hollandse garnalen
Kaasplateau/Grand dessert buffet (of een mix)

Uit te breiden met:
€ 3,00 p.p.
€ 4,00 p.p.
€ 5,00 p.p.
€ 12,50 p.p.

Onze chef’s staan voor u klaar om een BBQ of buffet samen te stellen gericht op uw persoonlijke wensen!

Krulcarpaccio met parmezaanse kaas en truffelsaus
Gerookte zalm in een glaasje met komkommer en waterkersmayonaise
Crostini steak tartaar met ei en bieslook
Sushi soorten (spicy tuna, flamed entrecote, zalm avocado, California)
Krokante gamba in panko met chili tomatenrelish
Serranoham met galia meloen en balsamico pareltjes

Amuses & Fingerfood
€ 3,25 p.s.
€ 3,50 p.s.
€ 3,50 p.s.
€ 3,30 p.s.
€ 3,75 p.s.
€ 3,75 p.s.

Vitello tonato rolletje met tonijnmayonaise
Tonijntartaar met wasabi, sojasaus en limoen
Crostini avocado met geroosterde paprika
Pappadum met humus ras el hanout en gerookte amandelen
Gemarineerde watermeloen met feta en basilicum gel
Hollandse garnalen met appel, dille en cocktailsaus

€ 3,25 p.s.
€ 4,25 p.s.
€ 3,25 p.s.
€ 3,30 p.s.
€ 3,50 p.s.
€ 4,25 p.s.
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Bourgondische bitterbal, kaasloempia, 
vegetarische loempia, mini frikandel, vlammetjes

€ 1,00 p.s.

Fingerfood

Luxe notenmelange
Luxe zoute koekjes
Mix van luxe notenmelange & luxe zoute koekjes
Olijven gemarineerd in knoflook

€ 2,50 p.s.
€ 2,50 p.s.
€ 3,50 p.s.
€ 4,50 p.s.

Tafelgarnituur

Spoom van frisse citroen, fruitige framboos
Scroppino (vodka, prosecco en limoen sorbetijs)

€ 6,00 p.p.
€ 6,00 p.p.

Een fris tussendoortje of aperitief

Binnenlands gedestilleerd 2 uur: € 20,00 p.p.
3 uur: € 22,50 p.p.
4 uur: € 27,50 p.p. 

Drankarrangementen

Bier van de tap, huiswijn, vieux, jenever,
frisdranken, koffie & thee

Buitenlands gedestilleerd 2 uur: € 26,00 p.p.
3 uur: € 31,50 p.p.
4 uur: € 39,50 p.p. 

Bier van de tap, fles bier, huiswijn, prosecco,
jenever, cognac, whisky, rum, wodka, gin,
diverse likeuren, frisdranken, koffie & thee

https://soulfood.nl/cheddar-jalapeno-broodjes/

