
walking dinner
Het Wapen van Zundert

de walking dinner bestaat uit verschilllende gangen 
die geserveerd worden in kleine gerechtjes. 

In tegenstelling tot een klassiek dinner is u gast niet 
verbonden aan een tafel, en is iedereen vrij om rond te 

lopen of van zitplek te veranderen.

Het arrangement begint als u binnenkomt. 
Let op: behalve ronde 1 is dit arrangement exclusief dranken

Ronde 1
deze staat bij binnenkomst opgesteld in buffetvorm

keuze uit:

- Koffie / thee met klein gebak bij binnenkomst;
- prosecco met klein gebak bij binnenkomst

Ronde 2
u kiest 1 amuse waar wij 1 keer mee rond gaan

keuze uit:

- Roosje van gerookte zalm;
- mouse van pate;

- Brie met parmaham en vijgenjam



Ronde 3
u kiest 2 soepen waar wij 1x mee rond gaan

keuze uit:

- pomodorisoep met pesto
- Aspergesoep *

- Bospaddenstoelensoep
- uiensoep met kaas

- kerriesoep met kokos en kip
- Gegrilde paprikasoep

- Bouillon met brunoise van groenten

Ronde 4 en 5
u kiest 2 voorgerechten waar wij 2x mee rond gaan

keuze uit:

- Carpaccio truffel
- gestoomd broodje pulled pork

- Vitello tonnato
- Cocktail van gerookte kip

- Cocktail van garnalen
- scampies in knoflookroomsaus

Ronde 6 , 7 en 8
u kiest 3 hoofdgerechten waar wij 3x mee rond gaan

keuze uit:

- Mini burger met frites
- Sate met stokbrood of frites

- Scampies in kerrie pestosaus met rijst
- Asperges met beenham en eicrunch *

- Gepocheerde zalm met visaus en duchesses
- Varkenshaas in pepersaus met aardappel partjes

- biefstuk puntjes met bospaddenstoelensaus en gratin



Ronde 9
deze staat opgesteld in buffetvorm

verschillende kleine desserts:

- hangop met kersen
- Chocolademouse

- vanille ijs met aardbeien *
- bavarois (soort naar keuze)

- vers fruit
- Creme brulee

Wij bieden dit gehele arrangement aan voor € 44,50 per 
persoon exclusief overige dranken.

In combinatie met ons basis drankenpakket 
bestaande uit bier, fris, wijn en beperkte speciaalbieren 

kunnen wij dit aanbieden voor een totaalprijs van 
€ 72,- per persoon.

Het walking dinner arrangement is te boeken vanaf 40 
personen. Kleinere groepen in overleg mogelijk.

benieuwd naar de opties en of het past bij u plaatje? 
Contact opnemen kan via: 076-5971141


