MENU
D E

T I L

G R O E P

C U L I N A I R

Lunch
LUNCHBUFFET "DE GIESSEN"
• Soep van de dag
• Belegde broodjes met kaas en verschillende soorten vleeswaren
af gegarneerd met sla, komkommer, tomaat etc. (2 p.p.)
• Broodje kroket
• Fruitmand
• Koﬃe/thee, melk/karnemelk en jus d’orange

€ 17

LUNCHBUFFET "DE LINGE"
•
•
•
•
•
•
•

Soep van de dag
Luxe belegde broodjes
Wraps met gerookte zalm
Sandwiches met filet américain
Broodje Van Dobben kroket
Fruitmand
Koﬃe/thee, melk/karnemelk en jus d’orange

© DE TIL GROEP (2020)

€ 21

Heeft u andere wensen? Laat het ons weten, want op culinair gebied
is nagenoeg alle mogelĳk. De genoemde prĳzen gelden per persoon
(min. 15) en zĳn onder voorbehoud van prĳswĳzigingen.

Keuzediner
VOORGERECHT
• Keuze uit twee soorten soep
• Stokbrood en kruidenboter
• Rundercarpaccio +€ 5
• Parmaham met meloen +€ 5

HOOFDGERECHT(KEUZE)
•
•
•
•

Kipschnitzel met zigeunersaus óf
Varkenshaas met champignonroomsaus óf
Gebakken zalmfilet met witte wĳnsaus óf
Vegetarisch hoofdgerecht

€ 29.5

• Geserveerd met groenten en aardappelgarnituren

NAGERECHT
• Sorbet - coupe met vanille-ĳs, vruchtjes en slagroom
• Dame Blanche - vanille-ĳs, warme chocoladesaus en slagroom
• Chocolademousse € 1
• Panna Cotta € 1.5

VOOR DE KINDEREN( <10 JAAR)
•
•
•
•
•

Soep (afhankelĳk van het gekozen diner)
Kroket of frikandel of kipnuggets
Patat met mayonaise
Appelmoes
Ĳs met verrassing
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€ 12

Bĳ dit diner mogen uw gasten (tot ongeveer 45 personen) zelf het hoofdgerecht
kiezen. De keuze geeft u een week voorafgaand aan ons door. Prĳzen op basis van
minimaal 20 personen en onder voorbehoud van prĳswĳzigingen. Alleen te
reserveren in De Til.

Dinerbuffet
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

KOUDE VOORGERECHTEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

TUSSENGERECHT
• Kopje soep van het seizoen

WARME GERECHTEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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)

NAGERECHTEN
•
•
•
•

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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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.

Buffetten
WARM BUFFET "WATERLELIE"
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stokjes kipsaté
Zalmfilet in witte wĳnsaus
Varkenshaas in een roomsaus
Varkensrollade met geglaceerde uitjes in rode wĳn saus
Vegetarisch gerecht met wokgroenten in een saus
Gebakken kibbeling
Gemengde sla met verschillende dressings en rauwkost
Diverse koude sausjes
Pommes duchesse
Pommes frites
Droge witte rĳst

€ 25

WARM BUFFET "JASMIJN"
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stokjes kipsaté
Zalmfilet in witte wĳnsaus
Stukje varkenshaas in een roomsaus
Varkensrollade met geglaceerde uitjes in rode wĳnsaus
Ossenhaaspuntjes in een stroganoﬀ saus
Wokgroenten
Gemengde sla met verschillende dressings en rauwkost
Koude pasta salade
Diverse sausjes
Pommes duchesse
Aardappelgratin
Pommes frites
Nasi
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€ 29

Heeft u andere wensen? Laat het ons weten, want op culinair gebied
is nagenoeg alle mogelĳk. De genoemde prĳzen gelden per persoon
(min. 25) en zĳn onder voorbehoud van prĳswĳzigingen.

Buffetten
KOUD/WARM BUFFET "ZONNEBLOEM"
Koud:
• Huzarensalade – ambachtelĳk bereide vleessalade
• Aardappelsalade – met ui en stukjes uitgebakken spek
• Zalmsalade – fĳne salade van zalm
• Pastasalade – Salade gemaakt op Zuid-Europese wĳze
• Stokbrood en toast, boter en kruidenboter, tapenade

€ 25

Warm:
• Stokjes kipsaté
• Ambachtelĳk bereide gehaktballetjes in stroganoﬀsaus
• Oosterse stoofpot van rundvlees
• Gemarineerde kip in zoetzure saus
• Gebakken kibbeling
• Gebakken aardappelschĳfjes, pommes frites en droge witte rĳst

KOUD/WARM BUFFET "HORTENSIA"
Koud:
• Diverse soorten gerookte makreel
• Hollandse haring met ui
• Rauwe ham met meloen
• Gegrilde fricandeau met verse ananas
• Huzarensalade – ambachtelĳk bereide vleessalade
• Eiersalade – salade met fijne reepjes ham en bieslook
• Tonĳnsalade – verrassende salade op basis van aardappels met o.a. dille
• Stokbrood en toast, boter en kruidenboter, tapenade

€ 28

Warm:
• Ambachtelĳk bereide gehaktballetjes in pindasaus
• Gemarineerde kipfilet in zoetzure saus
• Gegrilde drumsticks
• Varkensrollade in een roomsaus
• Gebakken kibbeling
• Pommes frites en droge witte rĳst
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Heeft u andere wensen? Laat het ons weten, want op culinair gebied
is nagenoeg alle mogelĳk. De genoemde prĳzen gelden per persoon
(min. 25) en zĳn onder voorbehoud van prĳswĳzigingen.

Buffetten
KOUD/WARM BUFFET "DE ROOS"
Koud:
• Gerookte zalm
• Hollandse haring met uitjes
• Gebraden lendenbiefstuk
• Parmaham met meloen
• Gerookte kippenborst met chilisaus
• Huzarensalade – ambachtelĳk bereide vleessalade
• Aardappelsalade – met ui en stukjes uitgebakken spek
• Pastasalade - met zongedroogde tomaatjes en tonĳn
• Stokbrood en toast
• Boter en kruidenboter
• Tapenade

€ 32

Warm:
• Stokjes kipsaté
• Gebraden kipfilet in een milde kerriesaus
• Varkenshaas in champignonroomsaus
• Runder gehaktballetjes in ketjapsaus
• Zalmfilet in een witte wĳnsaus
• Diverse sausjes
• Gebakken aardappelblokjes met kruiden
• Pommes duchesse
• Gebakken rĳst (nasi)
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Heeft u andere wensen? Laat het ons weten, want op culinair gebied
is nagenoeg alle mogelĳk. De genoemde prĳzen gelden per persoon
(min. 25) en zĳn onder voorbehoud van prĳswĳzigingen.

Buffetten
BARBECUE BUFFET
•
•
•
•

Kipsaté spies
Hamburger van rundvlees
Gemarineerd varkensfiletlapje
Gegrilde vis

•
•
•
•
•
•
•
•

Salade
Gemengde sla met verschillende dressings en rauwkost
Pommes carré
Pommes frites
Stokbrood
Kruidenboter en tapenade
Warme pindasaus
Diverse koude sausjes
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€ 25

Heeft u andere wensen? Laat het ons weten, want op culinair gebied
is nagenoeg alle mogelĳk. De genoemde prĳzen gelden per persoon
(min. 25) en zĳn onder voorbehoud van prĳswĳzigingen. Alleen te
reserveren in De Til.

Buffetten
STAMPPOTTENBUFFET
• Erwtensoep
•
•
•
•

€ 19.5

Boerenkool met Gelderse worst
Zuurkool met speklapjes
Jus
Grove mosterd

• Custard pudding als dessert (+ € 4)
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Heeft u andere wensen? Laat het ons weten, want op culinair gebied
is nagenoeg alle mogelĳk. De genoemde prĳzen gelden per persoon
(min. 25) en zĳn onder voorbehoud van prĳswĳzigingen.

Buffetten
AANVULLINGEN SOEPEN
• Keuze uit twee van de volgende soorten soepen: gebonden tomatensoep,
groentensoep, kippensoep, koninginnesoep, heldere
bospaddenstoelensoep, champignonnensoep, mosterdsoep, kerriesoep,
heldere bouillon met tuinkruiden

€4

AANVULLINGEN KOUD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hollandse haring met uitjes (1 p.p.)
Gerookte zalm
Gerookte paling
Garnalen
Gebraden rosbief
Parmaham met meloen
Gerookte kippenborst met chilisaus
Gevulde eieren (2 p.p.)
Gevulde tomaten - kip-kerrie, garnalen en kip-pesto
Rauwkost - sla, komkommer, tomaat, dressings, croûtons etc.

AANVULLINGEN WARM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zalm in een witte wĳnsaus
Garnalenspies met knoflook
Pangasius rolletje in een hollandaisesaus
Varkensfiletlapje met bospaddenstoelensaus
Lamskoteletje met tĳm en rozemarĳn
Kipspies met ketjapsaus
Gebraden kippenlevertjes met mosterdsaus
Kalkoen tournedos met vruchten en een zachte kerriesaus
Biefstukjes in een rode wĳnsaus
Varkensrollade in een rode portsaus
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Heeft u andere wensen? Laat het ons weten, want op culinair gebied
is nagenoeg alle mogelĳk. De genoemde prĳzen gelden per persoon
(min. 25) en zĳn onder voorbehoud van prĳswĳzigingen.

Desserts
SORBET
Coupe met vanille-ĳs, vruchtjes, slagroom en waaier

€ 4.5

OMELET SIBERIENNE
Huisgemaakte brandende ĳstaart; vanaf 25 pers

€6

LUXE IJSBRUIDSTAART
Als alternatief voor de standaard bruidstaart. Minimaal drie lagen
bestaande uit twee soorten ĳs; vanaf 25 pers.

€7

IJSBUFFET
Diverse soorten schepĳs, slagroom en chocoladesaus

€ 7.5

DESSERTBUFFET
Diverse soorten schepĳs, ĳstaarten, slagroom, chocoladesaus, diverse
puddingen, taarten en patisserie

€ 11.5

LUXE DESSERTBUFFET
Diverse soorten schepĳs, slagroom, chocoladesaus, diverse puddingen,
taarten, patisserie, warme kersen en fruitcocktail
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€ 13

Heeft u andere wensen? Laat het ons weten, want op culinair gebied
is nagenoeg alle mogelĳk. De genoemde prĳzen gelden per persoon
(min. 25) en zĳn onder voorbehoud van prĳswĳzigingen.

Bittergarnituren
1. KOUDE SNACKS

9. WARM BUFFETJE

o.a. blokjes kaas, diverse soorten
worst, ham met asperges, ei met
rookvlees en koude gehaktballetjes

€ 0,70

2. WARME SNACKS
o.a. bitterballen, bami-en nasihapjes,
mini kaassouﬄes, mini frikadellen en
kipnuggets

€ 0,70

€ 1,00

4. LUXE WARME SNACKS
o.a. vlammetjes, kaasstengels, mini
loempia’s en mexicaantjes

€ 0,90

5. BELEGDE STOKBROODJES
sneetjes stokbrood met o.a. paté,
zalm, brie en gevulde eieren.

€ 1,40

6. ZOUTJES/NOOTJES
assortiment aan diverse soorten
(borrel)nootjes en zoutjes.

€ 0,60

7. SCHEPIJS
hoorntje met keuze uit diverse soorten
schepĳs (vanaf 100 pers.)

€ 1,00

8. SALADEBUFFETJE

combinatie van nr. 8 saladebuﬀetje met
nr. 9 warm buﬀetje

€ 13,50

11. VISKAR
oud-Hollandse viskar bestaande uit
o.a. garnalen, mosselen, Hollandse
nieuwe, zure haring, Amsterdamse uien
en zure bommen. Dit kan ook nog
worden uitgebreid met gerookte paling
en zalm

DAGPRIJS

12. BROODJE WARME HAM
als uitbreiding op uw feestavond een
heerlĳke broodje warme ham

€ 3,50

13. ROYALE KIPSPIES
met pindasaus en witte brood

€ 3,50

14. BROODJE FRIKANDEL/KROKET

€ 1,50
15. PUNTZAKJE FRITES

buﬀetje met vier verschillende salades:
vleessalade, pastasalade, zalmsalade
en aardappelsalade, aangevuld met
stokbrood en (kruiden)boter
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€ 10,00

10. COMBINATIE KOUD/WARM

3. LUXE KOUDE SNACKS
o.a. gevulde eieren, wraps met zalm of
ham, kipspiesjes, spiesjes met
roomkaas, mozzarella en olĳf

buﬀetje met warme gerechten
bestaande uit saté met pindasaus
gekruide gehaktballetjes in pikante
saus, stukjes kip in ketjapsaus en
warme ham met diverse sausjes. Dit
alles wordt geserveerd met droge rĳst,
stokbrood en (kruiden)boter

€ 6,50

één van de meest gekozen
alternatieven als afsluiting van de
feestavond

€ 1,50

Voor de genoemde mogelĳkheden geldt, indien niets vermeld, een minimum van 50
personen en zĳn niet maaltĳd vervangend. Heeft u andere wensen? Laat het ons
weten. Alle prĳzen gelden per persoon en zĳn onder voorbehoud van prĳswĳzigingen.

Arrangementen
VERJAARDAGEN
Speciaal voor groepen van minimaal 25 tot maximaal 50 personen hebben wĳ drie
all-in arrangementen samengesteld. De arrangementen duren 3 uur en kunnen
zowel ‘s middags als ‘s avonds in alle vestigingen van De Til Groep gereserveerd
worden. Uiteraard is het mogelĳk om de arrangementen uit te breiden. U heeft de
keuze uit de volgende arrangementen:

ARRANGEMENT A
Ontvangst met koﬃe/thee en een petit-four. Vervolgens tweede kopje
koﬃe/thee, gevolgd door gemiddeld vier consumpties uit ons
assortiment binnenlands gedistilleerd en drie keer rondgang met
warme bittergarnituur.

€ 15

ARRANGEMENT B
Als arrangement A, maar dan met vĳf consumpties en vier keer
rondgang met bittergarnituur.

€ 17

ARRANGEMENT C
Als arrangement B, maar dan met onbeperkt consumpties. De
tĳdsduur kan hierbĳ een uur langer zĳn.

€ 19

UITBREIDINGEN
•
•

Gesorteerd gebak in plaats van een petit-four
Zoutjes/nootjes op tafel
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€ 1,00 (p.p.)
€ 0,60 (p.p.)

Alle genoemde prĳzen gelden per persoon onder voorbehoud van
prĳswĳzigingen.

Arrangementen
VERGADEREN
Om het u zo eenvoudig mogelĳk te maken hebben wĳ verschillende
vergaderarrangementen samengesteld. U heeft de keuze uit 4- of 8-uurs all-in
arrangementen met de verzorging en service die u bĳ ons gewend bent. Uiteraard
blĳft het mogelĳk de arrangementen naar uw wensen aan te passen.

4-UUR BASIS
• Vergaderzaal 1 dagdeel
• Onbeperkt koﬃe/thee en tafelwater

€ 12

4-UUR PLUS
• Vergaderzaal 1 dagdeel
• Onbeperkt verse bonen koﬃe / cappuccino / café latte /
chocolademelk / thee (alleen De Til) / tafelwater
• Lekkernĳ van de warme bakker

€ 16.5

8-UUR BASIS
• Vergaderzaal 2 dagdelen
• Onbeperkt koﬃe/thee en tafelwater
• Lunch bestaande uit belegde broodjes met o.a. kaas en verschillende
soorten vleeswaren af gegarneerd met sla, komkommer en tomaat (2
p.p.) en broodje kroket. Incl. jus d’orange en melk/karnemelk.

€ 27.5

8-UUR PLUS
• Vergaderzaal 2 dagdelen
• Onbeperkt verse bonen koﬃe / cappuccino / café latte / chocolademelk
/ thee / tafelwater
• Uitgebreide luxe lunch bestaande uit: Soep van de dag. Luxe belegde
broodjes, wraps met gerookte zalm, sandwiches met filet americain en
broodje Van Dobben kroket en fruit. Incl. koﬃe/thee, melk/karnemelk.
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€ 34.5

Alle genoemde prĳzen (ex btw) gelden per persoon bĳ een minimum
van 10 onder voorbehoud van prĳswĳzigingen.

Arrangementen
BARBECUE
Speciaal voor groepen vanaf 25 personen hebben we speciale barbecuearrangementen samengesteld. De arrangementen duren 3 uur en vinden plaats op
het buitenterras van De Til in Giessenburg. Daarnaast kunt u gratis gebruik maken
van onze Jeu de Boules banen. Wĳ zorgen voor de benodigde spelmaterialen en
speelinstructies. Reserveren kan vanaf 12.00 uur. De uiterlĳke sluitingsdatum van
het terras is 20.00 uur. Afhankelĳk van uw wensen kunt u een bĳpassende
drankenarrangement (onbeperkt, beperkt of op nacalculatie/eigen rekening)
selecteren.

ARRANGEMENT A
Kipsaté – Hamburger – Speklapje - Gemarineerd filetlapje
•
•
•
•

Aardappelsalade - krielaardappeltjes met ui en stukjes uitgebakken spek
Frites
Stokbrood en kruidenboter
Huisgemaakte pindasaus, mayonaise en diverse sausjes

€ 19

ARRANGEMENT B
Kipsaté – Hamburger – Speklapje - Gemarineerd filetlapje - Kipfilet
•
•
•
•
•

Aardappelsalade - krielaardappeltjes met ui en stukjes uitgebakken spek
Gemengde groene salade
Frites
Stokbrood en kruidenboter
Huisgemaakte pindasaus, mayonaise en diverse sausjes

€ 21.5

ARRANGEMENT C
Kipsaté - Rundvlees hamburger - Vis van de grill - Biefstuk
•
•
•
•
•
•

Aardappelsalade en huzarensalade
Roerbak groenten
Diverse soorten sla en rauwkost
Frites en gekruide aardappelblokjes
Stokbrood met kruidenboter en tapenades
Huisgemaakte pindasaus, mayonaise en diverse sausjes
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€ 32

Alle genoemde prĳzen gelden per persoon onder voorbehoud van
prĳswĳzigingen. Alleen te reserveren in De Til.

Menu
LUNCHES
KEUZEDINER
DINERBUFFET
BUFFETTEN
DESSERTS
BITTERGARNITUREN
ARRANGEMENTEN
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