Arrangementen Grand café Ut en Thús
Naast onze bestaande koffie en lunch kaart kunt u tevens bij
ons terecht voor een uitgebreide bediende lunch of dineren in
buffetvorm.
Onderstaande arrangementen bieden we graag aan, uiteraard
behoort ‘maatwerk’ ook tot de mogelijkheden. Neem hiervoor
vrijblijvend contact met ons op.
Lunches
(vanaf 8 personen)
1. Belegde broodjeslunch A €6,75 p.p.
Deze lunch bestaat uit:
- Koffie, thee, melk, karnemelk, vers vruchtensap
- Soep van de dag
- Bruine bol met kaas
- Witte bol met ham
- Krentenbol met boter
2. Belegde broodjeslunch B €7,50 p.p.
Deze lunch bestaat uit:
- Koffie, melk, karnemelk, vers vruchtensap
- Soep van de dag
- Bruine bol met kaas
- Witte bol met ham
- Sandwich kip Ceasar/Parmezaan
3. Belegde broodjeslunch C €8,25 p.p.
Deze lunch bestaat uit:
- Koffie, melk, karnemelk, vers vruchtensap
- Soep van de dag
- Witte bol met ham
- Sandwich kaas/tomaat salsa
- Sandwich kip Ceasar/Parmezaan
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4. Belegde broodjeslunch D €8,95 p.p.
Deze lunch bestaat uit:
- Koffie, thee, melk, karnemelk, vers vruchtensap
- Soep van de dag
- Sandwich kip Ceasar/Parmezaan
- Sandwich kaas/ tomaat salsa
- Wrap Indiase kip
Warme lunches
(vanaf 8 personen)
12- uurtje: €7,50 p.p.
Een heerlijk lunchgerecht waarbij we drie sneden brood beleggen met kaas,
ham, en een Kwekkeboom kroket met daarbij een bolletje huzarensalade.
Ook wordt koffie, thee, vers vruchtensap, melk en karnemelk geserveerd.
Saté met brood: €7,95 p.p.
Deze lunch bestaat uit 2 stokjes kipsaté met satésaus, atjar tjampoer,
seroendeng en stokbrood. Bij deze lunch wordt koffie, thee, vers vruchtensap,
melk en karnemelk geserveerd.
Dagmenu: €8,00
Menu van de dag, inclusief soep van de dag en een toetje.
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Indische maaltijden
(vanaf 20 personen, in buffetvorm)
1. Indische maaltijd Java € 8,50 p.p.
- Nasi goreng
- Bami goreng
- Witte rijst
- Kipstukjes met pindasaus
- Indische groenten
- Kroepoek
- Atjar tjampoer
2. Indische maaltijd Bali €9,95 p.p.
-

Nasi goreng
Bami goreng
Witte rijst
Kipstukjes met pindasaus
Indische groenten
Foe yong hai
Rempengballetjes met zoetzure saus
Kroepoek
Atjar Tjampoer
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Stamppot buffetten
(vanaf 20 personen, in buffetvorm)
Hollands buffet A
€ 9,95 p.p.
1 stamppot
(keuze uit: Stamppot Boerenkool, zuurkool, andijvie of hutspot).
1 vleescomponent
(keuze uit: Rookworst, Gebakken spekjes, Runderstoofpot, speklap of
gehaktbal)
Vleesjus
Piccalily

~
Hollands buffet B
€ 11,95 p.p.
2 soorten stamppot
2 vleescomponenten
Vleesjus
Piccalily

~
Hollands buffet C
€ 13,75 p.p.
3 soorten stamppot
3 vleescomponenten
Vleesjus
Piccalily

~
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Hollands buffet maatwerk
Wilt u liever 1 soort stamppot met meerdere vleescomponenten, dan is dat
uiteraard mogelijk.
U kunt uw stamppotbuffet uitbreiden met luxere stamppotten
(Amerikaanse stamppot, Italiaanse stamppot enz.)
Neem hiervoor gerust contact met ons op. Wij zullen u dan een passende
offerte aanbieden.
Spaans buffet €13,75 p.p.
(vanaf 20 personen, in buffetvorm)
Paella met kip en fruits de mere
Spaanse vis met Serranoham
Gehaktballetjes met tomatensaus
Varkensreepjes in champignonroomsaus
Sperziebonen met pijnboompitten
Spaans ei-gerecht
Italiaans buffet €12,75 p.p.
(vanaf 20 personen, in buffetvorm)
Italiaanse stamppot
Lasagne
Italiaanse kippenstoofpot
Pasta tricolore
Risotto
Tomatensalade (koud)
Foswert Buffet €12,75 p.p.
(vanaf 20 personen, in buffetvorm)
Soep van de dag
Varkensschnitzel (150gr.)
Roomsaus
Gebakken aardappelen
Aardappelpuree
2 warme groenten
Rauwkost
Vlaflip
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