Condoleance
Wij ontzorgen u graag

Condoleance mogelijkheden
Condoleance de Deel: (2 uur vanaf 50 personen)

Onbeperkt koffie en thee met cake.
Condoleance de Steeg: (2 uur vanaf 50 personen)

Onbeperkt koffie en thee en 2 belegde broodjes p.p.
Condoleance Hofstede: (2 uur vanaf 50 personen)

Onbeperkt consumptiegebruik (koffie, thee, frisdrank, bier, wijn).
Op tafel een notenmix, zoute koekjes en dipsticks.
Tweemaal een warm en tweemaal een koud hapje.
Condoleance Poelzicht: (2 uur vanaf 50 personen)
Ontvangst koffie/thee en petitfour.
Onbeperkt consumptiegebruik (koffie, thee, frisdrank, bier, wijn).
Op tafel plaatsen wij een mix van diverse noten, zoute koekjes en dipsticks.
Driemaal een warm en tweemaal een koud hapje.
Ronde Hofstede
Crostini parade: getoast stokbrood met gemarineerde zalm, parmaham, geitenkaas met honing en
met tomaat en basilicum. Per persoon voor 3 rondes.
Ronde Poelzicht
Crostini parade: getoast stokbrood met gemarineerde zalm, parmaham, geitenkaas met honing en
met tomaat en basilicum. Per persoon voor 3 rondes.
Amsterdams bittergarnituur: ossenworst, grillworst, blokjes Hollandse kaas en Van Dobben
bitterballen. Per persoon voor 3 rondes.

Plankje Poelzicht: charcuterie, olijven, brood met aioli, 6 bitterballen.
Rundvleesbitterballen, de lekkerste! Per stuk.
Bakjes ‘barmix’ op de (sta)tafels gedurende uw nazit. Per persoon.
Flammkuchen met zalm
8 punten
Flammkuchen met serranoham 8 punten
Flammkuchen tomaat en kaas 8 punten

Mini broodjes
(witte en bruine broodjes belegd met)
Boerenham
Boerenkaas
Caprese
Serranoham
Soepen:
Tomatensoep
Groentesoep
Kippensoep
Uiensoep
Warme snacks
Saucijzenbroodje
Quiche
Broodje kroket
Patisserie
Muffin
Brownie
Gesorteerd gebak
Petitfour

Tramasini’s (3-laags driehoekige sandwich van wit en bruin brood)
(Alleen per 10 te bestellen)
Roomkaas, kalkoen en komkommer
Kalfsfricandeau en tonijnsalade
Gebraden rosbief en rucola
Gerookte zalm en roomkaas
Komkommer met crème fraîche (vegetarisch)
Fingersandwiches (2-laags rechthoekige witte sandwich)
(Alleen per 10 te bestellen)
Parmaham en truffelmayonaise
Garnalencrème en appel
Mozzarella, tomaat en pesto (vegetarisch)
Beenham en mosterdmayonaise
Old Amsterdam en komkommer
Gerookte zalm, roomkaas en dille
Pistolets (knapperige witte en bruine langwerpige broodjes)
Gezond (ham/kaas/komkommer/tomaat
Carpaccio
Fricandeau
Rosbief
Serranoham
Old Amsterdam
Jonge kaas
Wraps 1/2
Gebakken kip en rucola
Carpaccio en truffelcrème
Garnalen en avocado
Mozzarella en pestocrème
Tonijnsalade
Tumbler gerechten
Caesarsalade geroosterde kip en croutons
Vers fruitsalade
Salade met gamba en avocado
Salade Caprese met tomaat, mozzarella, pesto

Mocht u andere wensen hebben, bespreken wij het graag en maken een passend voorstel voor u.

Algemene informatie van Poelzicht
Poelzicht
Adres:
Kromme Steeg 11
Postcode & plaats:
4013 NG Kapel-Avezaath
Telefoon:
0344- 66 15 27
E-mail:
info@poelzicht.nl
Internet:
www.poelzicht.nl
Wij zijn dinsdag t/m zondag vanaf 11.00 uur geopend. Op afspraak staat team Poelzicht voor u klaar.
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