
GROEPSPRIJZEN DE RITSZ 

                  
KOFFIE, THEE EN GEBAK

1x koffie/thee met appelgebak      4.3 p.p. 
2x koffie/thee met appelgebak      5.8 p.p. 
1x koffie/thee met gesorteerd gebak     4.5 p.p. 
2x koffie/thee met gesorteerd gebak     6 p.p. 

 

LUNCHMOGELIJKHEDEN

LUNCHOPTIE 1         14.5 p.p. 
- Kopje tomatensoep
- Broodje kalfsvleeskroket
- Verschillende sandwiches belegd met:
 - Gerookte zalm
 - Carpaccio
 - Ham- en eiersalade
 - Tonijnsalade
 - Belegen Noord-Hollandse kaas  - 1x koffie/thee/melk

LUNCHOPTIE 2          13.5 p.p. 
Maaltijdsalade naar keuze geserveerd met brood:   
- Geitenkaassalade met spinazie, vijgen, balsamicodressing en notenkletskop
- Carpacciosalade met rucola, parmezaanze kaas en peterseliepesto
- Spinaziesalade met truffelkaas en basilicumdressing
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BORRELHAPJES 

 
- Luxe koude hapjes: crostini met o.a. carpaccio, tonijn en gerookte zalm  1,2 p.st. 

 
- Warm bittergarnituur: o.a. kaastengel, minifrikadel, kipnugget   0.8 p.st.
- Van Dobben bitterbal        0.85 p.st. 
- Kipkluif    0.85 p.st. 
- Yakitori spiesje    0.85 p.st. 
- Chorizokroketje    1 p.st.
- Luxe sandwiches belegd met o.a. gerookte zalm, tonijnsalade, carpaccio  3.75 p.st.
- Klein bordje kipsaté met pindasaus, stokbrood, kroepoek, atjar    5.5 p.st. 
- Klein bordje kipsaté met pindasaus, friet, brood, kroepoek, atjar    7.5 p.st.  

 
 
 

DINERMOGELIJKHEDEN
MENU 1           32.5 p.p. 
3 GANGENMENU, BESTAANDE UIT:
- Voorgerecht 
- Keuze uit 3 hoofdgerechten (vis, vlees, vegetarisch)
- Grand dessert

MENU 2   34.5 p.p.
4 GANGENMENU, BESTAANDE UIT:
- Voorgerecht 
- Tussengerecht 
- Keuze uit 3 hoofdgerechten (vis, vlees, vegetarisch) 
- Grand dessert

WALKING DINER, BESTAANDE UIT:       29.5 p.p.
- Gerookte zalmfilet van de Josper grill   
- Pasteitje met bospaddenstoelen 
- Venkelrisotto met zongedroogde tomaat, gegrilde groente en veldsla (v) 
- De Ritsz roast beefsteak, kriel, peul & haricot verts, Vadouvanjus 
- Tarte tatin met vanille-ijs



BUFFETTEN DE RITSZ       
Stel zelf uw buffet samen. Maak een keuze uit diverse voor-, hoofd- en bijgerechten.       
 
VOORGERECHTEN
- Tomatensoep
- Soep van de week
- De Ritsz vissalade met diverse soorten gerookte vis
- Pastasalade met olijven en serranoham
- Salade carpaccio met Parmezaanse kaas, rucola en zongedroogde tomatenmayonaise
- Vegetarische salade met bulgur, pompoen en truffelkaas (v)
- Pittige gamba’s met knoflook, peper en bosui 
 
Alle voorgerechten worden geserveerd met landbrood, aioli en hummus

HOOFDGERECHTEN         
- Rendang; Indonesisch stoofvlees
- Venkelrisotto met zongedroogde tomaat, gegrilde groente en veldsla (v)
- Oma’s stoofvlees met zilveruitjes en kalfsjus
- Thaise roerbak met kip en Oosterse groenten
- Minihamburgers met uienringen en Ritsz-saus
- Ravioli gevuld met ricotta, feta, pomodori met basilicum-tomatensaus, spinazie en amandelen (v)
- Saté van kippendijen met een pittige satésaus

BIJGERECHTEN
- Aardappelgratin
- Aardappel puree
- Noodles
- Pandanrijst 

PRIJZEN
- Buffet bestaande uit 3 voorgerechten, 3 hoofdgerechten en 2 bijgerechten 24.5 p.p. 
- Buffet bestaande uit 4 voorgerechten, 4 hoofdgerechten en 2 bijgerechten 27.5 p.p. 
- Uitbreiding met een dessertbuffet   6 p.p.
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3 OF 4 GANGENMENU DE RITSZ 
         

MENU 1 

3 GANGENMENU DE RITSZ       32.50 p.p.
	VOORGERECHT, KEUZE UIT:

- Pasteitje | paddenstoelenragout (V)

- Gerookte carpaccio | Valgrana | pompoenpitten | zongedroodge tomatenmayonaise

	HOOFDGERECHTEN, KEUZE UIT: 

- Vis van de dag

- De Ritsz roast beefsteak | kriel | peul & haricot verts | Vadouvanjus

- Venkelrisotto | gegrilde groente | zongedroogde tomaten | veldsla (V)

	GRAND DESSERT

MENU 2

4 GANGENMENU DE RITSZ         34.50 p.p.
	VOORGERECHT, KEUZE UIT:

- Pasteitje | paddenstoelenragout (V)

- Gerookte carpaccio | Valgrana | pompoenpitten | zongedroodge tomatenmayonaise

	TUSSENGERECHT, KEUZE UIT:

- Tomatensoep (V)

- Soep van de dag

	HOOFDGERECHTEN, KEUZE UIT: 

- Vis van de dag

- De Ritsz roast beefsteak | kriel | peul & haricot verts | Vadouvanjus

- Venkelrisotto | gegrilde groente | zongedroogde tomaten | veldsla (V)

	GRAND DESSERT
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HIGH TEA DE RITSZ 

19.5 p.p 

DRANKJES
- Vooraf een glas bubbels of jus d’orange
- Mini-smoothie
- Onbeperkt thee

 
ZOETE HAPJES 
- Blondie (brownie van witte chocolade)
- Cheese cake
- Bonbons
- Sticky toffee pie
- Croissantje met confiture 
- Koffiebroodjes

 
HARTIGE HAPJES
- Tomatensoepje
- Variatie aan stokbrood sandwiches 
- Paddenstoelenpasteitje 
 
- Chorizokroketje
- Frittata 
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COMPLEET BORRELARRANGEMENT

INBEGREPEN IN ARRANGEMENT
  
DRANKEN, ONBEPERKT:
- Koffie/thee
- Frisdrank en sap
- Hertog Jan van de tap
- Huiswijn
- Binnnenlands gedistilleerd  

 
HAPJES 
 
- Notenmix op tafel
- Olijven op tafel 
- Ieder uur een borrelhapje; verschillende frituurhapjes, yakitori spiesje, kaas en worst 
  en diverse crostini’s

PRIJZEN PER UUR
- 2,5 uur  18.5 p.p.
- 3 uur   21.25 p.p.
- 4 uur   25 p.p.  
- 5 uur   27.5 p.p.

 
Dit arrangement is beschikbaar vanaf 15 personen in de voorbar. 
 
Bij besloten feest in de serre minimaal 50 personen en minimaal een 3 uur durend feest. 
Uitbreiding van hapjes is mogelijk. 

 


