
K O U D E  V O O R G E R E C H T E N

• Wrap met gerookte zalm 
• Carpaccio met rucola en pĳnboompitjes 
• Sandwiches met filet american 
• Garnalencocktail 
• Gerookte kip met chilisaus 
• Meloencocktail 
• Lauwwarm geitenkaasje met spek en honing 
• Parmaham met meloen 
• Gerookte eendenborst met frambozen dressing

©  DE TIL GROEP (2020) Heeft u andere wensen? Laat het ons weten, want op culinair gebied 
is nagenoeg alle mogelĳk. De genoemde prĳzen gelden per persoon 
(min. 20) en zĳn onder voorbehoud van prĳswĳzigingen. Alleen te 
reserveren in De Til.

T U S S E N G E R E C H T
• Kopje soep van het seizoen

W A R M E  G E R E C H T E N

• Zalmfilet met wittewĳnsaus 
• Lamskoteletje met gegrilde courgettes 
• Gebakken witvis op een bedje van wok groenten 
• Garnalenspies met knoflookolie 
• Kipschnitzeltje met stroganoffsaus 
• Varkensmedaillon met gebakken paddenstoelen 
• Klein broodje hamburger 
• Kipspies met pindasaus en atjar 
• Puntzakje frites (ook mogelĳk als bĳgerecht)

Voor uw gezelschap (tot max. 50 pers.) bieden wĳ een avondvullend programma 
met diverse gerechtjes die zowel aan tafel worden geserveerd als in buffetvorm 
worden aangeboden. Graag stellen wĳ het menu in overleg met u samen. Het 
basismenu bestaat uit twee (koude) voorgerechten, een tussengerecht, twee 
warme gerechten, dessert en koffie/thee compleet. Uiteraard is het mogelĳk om 
het basismenu uit te breiden.

€ 50

N A G E R E C H T E N

Dinerbuffet

• Panna Cotta met karamel en slagroom 
• Bordje met verschillende soorten kaas en notenbrood 
• Vruchten met een bolletje aardbeiensorbetĳs met slagroom 
• Fruitsalade met slagroom
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