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DRanken
Koffie en thee
Cappuccino
Flesje fris
Bavaria van de tap
Bavaria uit de fles
Speciaal bieren v.a.
Wijn per glas
Wijn per fles
Binnenlands gedestilleerd
Buitenlands gedestilleerd
Mixdrank
Welkom bubbels

2.50
3.00
3.00
3.00
3.50
4.00
4.50
24.75
3.00
4.00
4.50
5.00

feest
arrangement

5 uur onbeperkt koffie, thee, bier, wijn, fris
notenmix Prinsenhof | canapé  

charcutterieplank | Beerens balletje 
twee maal bittergarnituur

 
39.50 

om te delen
Notenmix Prinsenhof
Plankje Prinsenhof
Vleeswaren & kaas | brood | dip | olijf 

0.75
3.25

borrel
Bourgondische bitterbal
Bittergarnituur  gemengd
Charcutterieplank
Canapé zalm
Canapé gedroogde ham
Canapé camembert
Beerens balletje
Kleintje saté
 

1.00
1.00
1.75
2.00
2.00
2.00
1.75
1.50

zoet
Huisgemaakte lekkernij
Tafelgebakje
Luxe vlaai per punt
Gemengd gebak 

2.50
2.75
4.00
4.50

hartig
Puntzak friet met
Beerens bal 125 gram
Kadetje kroket
Worstenbrood
 

3.50
3.25
3.50
3.50

mooie momenten, 
een fijne herinnering
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fingerfood
Kleine gerechtjes voor 4.50 per stuk

Bruchetta
tomaat | olijfolie | peper | basilicum

Gamba
knoflookolie | citrusolie | sesam | limoen

Verse zalm
groene kruiden | selderij | gezouten citroen

Carpaccio
citroen | parmazaan | hazelnoot | rucola

Canneloni
kippendij | tomaat | dragon

Wrap
roomkaas | gegrilde groenten | rucola

Kabeljauw
aardappel | limoen | witte wijn

Glaasje soep
doperwt | knoflook | hazelnoot

Diamanthaas
seizoen groenten | bospaddenstoel

Quiche
gepofte pompoen| geitenkaas |noten

Camembert
cranberry | vijg | walnoot

Citrustaartje
citrus | vanille ijs

Barbecue
Vier mooie stukken vlees van Beerens 

aardappelsalade | pastasalade | groene
salade | vers fruit | brood met boter

variatie van 3 huisgemaakte sausjes

27.50 

nostalgisch buffet

Aandacht en kwaliteit
maakt alles mooier

Brood en boter  | koude schotel | groene
salade | huis gemarineerde zalm | gerookte
forel | warme beenham met mosterdsaus 

varkenshaas in bospaddenstoelenjus
aardappelgratin | friet

22.50 

nostalgisch & meer 
Kop zondagse soep

 

Buffet nostalgisch
 

Boeren roomijs met warme kersen

32.50
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voorgerechten
Geitenkaas
geitenkaas | witlof | mango chutney

Carpaccio
dun gesneden van het rund | hazelnoot  
gezouten citroen | Parmazaan | rucola

Verse zalm
groene kruiden | selderij | gezouten citroen

Drie gangen
Vier gangen

32.50
37.50

diner

Zondagse soep
 

Doperwt soep
 

Mosterd  soep
 
 

soep

bij onze voorgerechten
serveren wij brood en boter

hoofdgerechten
Steak
runderbief gebakken in roomboter 
bospaddenstoel

Kabeljauw
op de huid gebakken | dragon witte wijn saus

Quiche
gepofte pompoen | geitenkaas | noten

Parelhoen
borstfilet gebakken in roomboter | gekonfijte ui
port

nagerechten 
Chocolade
mousse van pure chocolade | framboos| vanille

Cerise
kandijkoek | roomkaas | kersen 

Citrus
citrustaartje met boeren roomijs

wij serveren al onze hoofdgerechten
met een garnituur van aardappel

verse groenten en salade
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samenzijn
Onbeperkt koffie en thee | twee belegde broodjes

met rosbief,  rauwe ham, achterham, kaas  
 krentenbol

16.00

lunch
Luxe belegde broodjes
Kadetje kroket
Worstenbrood
Groene salade
Kop soep

5.25
3.50
3.50
3.50
5.50

Prinsenhof
Twee  luxe belegde broodjes met bijvoorbeeld
zalm | oude kaas | camembert | Beerens ham

groene salade | melk | jus d'orange

17.50

goedemorgen
vergaderarrangement

 
 

4 uur onbeperkt koffie en thee 
 mint/citroen water | handfruit  

 huisgemaakte zoete lekkernij
 

10.00

4 uur onbeperkt koffie en thee 
mint/citroen water | handfruit 
huisgemaakte hartige lekkernij

10.00

goedemiddag
vergaderarrangement

 
 

goede afloop
vergaderarrangement

 
 

4 uur onbeperkt koffie en thee 
 mint/citroen water | handfruit  

 huisgemaakte zoete lekkernij
twee drankjes | twee bittergarnituur

 
20.00

speciale wensen, wij denken 
graag mee. 
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