Dineren
Bijzonder dineren
Onze vergaderarrangementen voorzien in een dagelijks wisselend driegangenmenu
van de chef dat wij serveren in ProefLokaal De Wereld.
Wilt u iets exclusievers? U kunt voor uw gezelschap een drie-, vier- of vijf-gangendiner
‘op maat’ kiezen. In ProefLokaal De Wereld serveren wij ‘met de seizoenen mee’
eigentijdse gerechten met een wereldse twist. Hierbij gebruiken wij de (streek)
producten die in dat seizoen het beste tot hun recht komen en het lekkerst zijn.
Daarom wisselt de samenstelling van de menu’s regelmatig. Twee weken voor
aanvang van uw diner kunnen wij u laten weten welk werelds seizoensmenu wij voor
u en uw gasten zullen serveren. Of… laat u verrassen.
Driegangenmenu

€ 35,50

Viergangenmenu

€ 42,25

Vijfgangenmenu

€ 50,00

Wij stellen graag een wijnarrangement samen dat aansluit bij uw diner. Wij bieden de
mogelijkheid om het diner in een exclusief voor u gereserveerde ruimte te verzorgen.
Afhankelijk van het aantal gasten en de door u gewenste tafelschikking maken wij
graag een passend voorstel voor u.

Walking dinner | Reis rond de wereld
€37,50
Het walking dinner is een bijzondere culinaire wereldreis die wij voor gezelschappen
vanaf 25 personen verzorgen. Dit diner is uitermate geschikt voor een informele
receptie-opstelling zoals bij een netwerkbijeenkomst of feestavond. In een tijdsbestek
van ongeveer twee uur serveren wij acht kleine gerechtjes die samen een compleet
diner vormen.
Wij serveren u ‘met de seizoenen mee’ eigentijdse gerechten met een wereldse twist.
Hierbij gebruiken wij de (streek)producten die in dat seizoen het beste tot hun recht
komen en het lekkerst zijn. Daarom wisselt de samenstelling van de menu’s regelmatig.
Twee weken voor aanvang van uw walking dinner kunnen wij u laten weten welke
wereldse gerechtjes wij u en uw gasten zullen serveren. Of… laat u verrassen. Wij
maken graag een voorstel voor een bijpassend werelds wijnarrangement.
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Dineren
Buffet Proef De Wereld
€ 33,50
Buffet Proef de Wereld is een buffet dat wij - op aanvraag - kunnen verzorgen voor
gezelschappen van 25 personen of meer. Onze keukenbrigade werkt graag met
seizoens- en streekproducten. Hierdoor kan de invulling zoals hieronder beschreven
afwijken.
•

Dungesneden rundermuis met beukenzwam en wasabimayonaise

•

Gerookte zalm met pastasalade en pesto

•

Ceasar salad met Romeinse sla, Parmezaanse kaas, gerookte kip en
ansjoviscrème

•

Braziliaanse Moqueca de peixe (visstoofpotje) met gele rijst

•

Braciole alla Napoletana; gestoofd rundvlees met Parmezaanse kaas,
rozijnen en peterselie, met spaghetti

•

Griekse moussaka (vegetarisch)

•

Diverse groenten en salades van het seizoen

•

Internationale broodsoorten met diverse spreads

•

Dessert van de chef

Wij stellen graag een wijnarrangement samen dat aansluit bij uw buffet.

Proeverijen
vanaf € 28,50
U heeft iets te vieren, wilt een feestelijke onderbreking of afsluiting van uw
bijeenkomst? Met de High Wine hebben wij een bijzonder arrangement voor u. De
High Wine is een proeverij van vijf gerechtjes in een informele setting; het is geen
volledige maaltijd. Bij aanvang schenken wij een glas prosecco, dat samen met twee
glazen huiswijn bij de prijs is inbegrepen.
Wij kunnen op aanvraag ook andere proeverijen voor u samenstellen, zoals een
bierproeverij, wijnproeverij en whiskyproeverij.
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Buiten dineren
Buitendiner
In de buitenkeuken bereidt onze keukenbrigade wereldse gerechten die geserveerd
worden aan gezelschappen vanaf 25 personen.
Onze koks werken graag met streek- en seizoensproducten, waardoor de invulling,
zoals hieronder beschreven, af kan wijken.
Uit de buitenkeuken
•

Huisgerookte zalm met rodebietensalade en crème fraîche

•

Thais vispakketje met limoen, koriander en rodecurrymayonaise

•

Zuid-Afrikaanse sosaties van kip met gekarameliseerde uiensaus

•

Beenham van het spit met coleslaw en cajunsaus

•

Braziliaanse visstoofpot moqueca de peixe met gele-rijstsalade

•

Eco Fields kalfssteak met gremolata en pastasalade

•

Internationaal saladebuffet

Gebruik buitenkeuken

€ 37,50

€ 750,00

Voor het gebruik van de buitenkeuken betaalt u een vast bedrag. Hiervoor krijgt u:
•

een compleet ingerichte buitenkeuken;

•

een keuken- en bedieningsbrigade;

•

een (informele) dineropstelling met zitjes en statafels;

•

alleengebruik van de evenemententent

•

verwarming in de evenemententent

•

aanlichten met ledverlichting (diverse kleuren mogelijk)

•

vuurkorven

Barrow Cooker | Mobiele bbq
€ 25,75
Voor gezelschappen tot 15 personen die tijdens of ter afsluiting van de bijeenkomst
willen barbecuen, hebben wij een Barrow Cooker om op te grillen. Deze unieke
mobiele BBQ is veilig en stabiel door de dubbele wielen en kan snel en eenvoudig
verplaatst worden als de weersomstandigheden daarom vragen. Onze keukenbrigade
steekt de Barrow Cooker voor u aan en plaatst deze, met alle benodigdheden, in een
gezellige setting op ons buitenterrein. U kunt dan zelf aan de slag met de grill.
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