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Walking dinner 
 
Wilt u maximaal contact binnen uw gezelschap creëren en toch genieten van diverse 
gerechten? Voor deze situatie kunnen wij u een walking dinner aanbieden. 
 
Een door u zelf samen te stellen aantal gerechtjes die aan uw gasten worden geserveerd 
terwijl zij converseren aan statafels. Dit kunnen zowel voorgerechtjes, hoofdgerechtjes als 
dessertjes zijn. 
 
Gedurende het jaar worden de gerechtjes aangepast aan de seizoenen. Om u een indruk te 
geven volgen hierna een aantal zomer- en wintergerechtjes. 
 
Prijzen van de gerechtjes variëren vanaf € 8,75 per gerechtje, uitgaande van minimaal 20 
gerechtjes per gemaakte keuze. 
 
Zomergerechtjes: 
Taartje van rivierkreeftjes met gemarineerd komkommer & kruidenmayonaise €  8,75                          
Terrine van eendenlever met sjalottenchutney & appelstroop, salade & brioche €  9,75                           
Twee gegratineerde wilde Zeeuwse oesters (seizoensgebonden)   €  9,25                          
Salade van geitenkaasje uit de oven, honingdressing & focaccia   €  8,75                        
Tartaartje van Hollands weiderund bereid met truffelmayonaise, kappertjes, 
sjalotjes en mosterd, garnituur van waterkers en Parmezaan snippers  €  9,25                          
Carpaccio van gebakken speenvarken filet, mangochutney & mosterddressing €  8,75 
Gemarineerde Schotse zalmtartaar, wasabimayonaise & kwartelei met zalmeitjes €  9,25  

 
Wintergerechtjes: 
Kwartel bereid op 2 manieren & stampotje van zuurkool & jus   € 10,50                               
Halve hazenrugfilet met wildsaus & pastinaak     € 10,50 
Runderpastei met Ale-bier & gegrilde wortel      €  9,75 
Wildkroketjes met paddenstoelenmayonaise      €  9,75                                    
In olie gegaarde Ierse zalm met venkelsalade      € 10,50  
Witlofsoepje met truffelroom        €  8,75                            
Taartje van Noordzeekrab met een crouton van brioche & coquilles   € 10,50        
Carpaccio van rode biet met een taartje van geitenkaas    €  8,75 

 
De minimale gezelschapsgrootte dient hiervoor 20 personen te zijn. 
 
Uiteraard kunnen voorkeuren, allergenen-en dieetwensen van gerechten worden aangepast 
aan uw persoonlijke wensen. Wij gaan zorgvuldig om met uw voedselallergie en/of 
voedselintolerantie. Kruisbesmetting van allergenen is in onze keuken echter nooit 100% uit 
te sluiten. 
 
Genoemde prijzen zijn exclusief dranken. Prijzen zijn exclusief een op het gezelschap 
afgestemde privéruimte. 


