Ontvangst
Contact der continenten via de zintuigen is de basis van de culinaire invulling tijdens
uw verblijf in Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten.
Geniet in ProefLokaal De Wereld van wereldse gastvrijheid en verrassend lekkere
wereldgerechten voor ieder moment van de dag. De keuze van gerechten en de
presentatie laten een grote diversiteit zien. En met de aankleding van de buffetten en
de wereldportretten aan de muren, wordt ook het oog geprikkeld.
Alle prijzen zijn per persoon en inclusief btw.

Ontbijtsessie
Begin de dag goed! Speciaal voor ontbijtsessies, vroege starters of een ontvangst
met ontbijt, serveren wij een ontbijtje in informele setting. Informeer bij de afdeling
reserveringen naar de prijzen en mogelijkheden.

Ontvangst/pauze
Wij serveren onze koffie en thee met een koekje en snoepjes. Wilt u iets meer?
Dan hebben wij een heerlijk assortiment voor u:
•

Pastel de nata: bladerdeeg gevuld met crème brûlée

€ 2,00

•

Berliner bolletje met framboosvulling, 2 p.p.

€ 2,50

•

Bolo de Arroz: traditionele Portugese rijstcakemuffin

€ 2,50

•

Croissant met roomboter en jam

€ 3,00

•

Fruit Flapjack: haverkoek met rozijn, zonnebloempit en veenbes

€ 2,95

•

Carribean twister: deeg met ingedraaide crème pâtissière en cocos

€ 3,00

•

Assortiment candybars

€ 3,00
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Lunches
Patisserie
•
Petit four

€ 3,50

•

Petit four met logo

€ 4,50

•

Gesorteerd gebak

€ 4,00

•

Assortiment wereldse chocolade, 2 p.p.

€ 3,25

•

Huisbonbons, 7 chocolaatjes geserveerd in een luxe doosje

€ 7,75

Tip: leuk als welkom op de hotelkamer

Lunch in arrangement
Lunch geserveerd in ProefLokaal De Wereld:
•

Een uitgebreid buffet met een kop verse dagsoep en warme items

•

Diverse, ruim belegde broodsoorten

•

Saladebuffet met sla, rauwkost, toppings en dressings

•

Glaasjes vers fruit met yoghurt en cruesli, handfruit en items als
chocolademousse en apfelstrudel

•

Melk, karnemelk, drinkyoghurt, vruchtensappen, koffie en thee

€ 20,50

Lunch in het groen
€ 20,50
Bij mooi weer kunnen wij uw lunch in een bolderkar klaarzetten en trekt u er met uw
gezelschap op uit voor een ontspannen picknick in het bos. De bolderkar is rijkelijk
gevuld met een handzame lunch. Picknickkleden ontbreken uiteraard niet. Voor deze
lekkere gevarieerde lunch betaalt u niets extra. Het enige wat u hoeft te doen is een
week voor aanvang van uw bijeenkomst aan ons door te geven dat u gebruik wilt
maken van deze buitenlunch. Mocht het op de dag van uw bijeenkomst toch geen
picknickweer zijn, dan luncht u in het restaurant. En een volgende keer proberen we
het gewoon weer…
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Lunches
Om mee te nemen
•
Ontbijtpakket
twee belegde broodjes, jus d’orange, handfruit en candybar

€ 12,50

•

Lunchpakket
drie belegde broodjes, jus d’orange, melk, handfruit en candybar

€ 14,50

•

Filevriendje: jus d’orange, handfruit en candybar

€ 6,50

Lunchmogelijkheden bij de zaal
De volgende lunches serveren wij bij de vergaderzaal of in een aparte, voor u
gereserveerde ruimte:
Lunch Compleet
€ 16,25
Keuze uit dagverse soep van de chef óf een goed gevulde hartige bite. Daarbij
diverse luxe belegde broodjes, huisgemaakte verse wraps, geserveerd met melk,
karnemelk en handfruit.
Lunch De Wereld
•
Dagverse soep van de chef en een Italiaanse Piadina
•

Vikingbröt met gemarineerde zalm en rode biet

•

Mezzaluna-brood met Italiaanse ham en zongedroogde tomaat

•

Flaguette miller met cheddar en chutney van ui en appel

•

Vers gesneden fruit in glaasjes, melk en karnemelk, jus d’orange en
huisgemaakte smoothies.

€ 21,50

Lunch Vitaal
€ 21,50
•
Gegrild desembrood met guacamole, gerookte kipfilet en pomodoritomaat
•

Vital-jabrood belegd met komkommerspread, gerookte zalm en veldsla

•

Salad shaker met quinoa, zadenmix, little gem en geroosterde paprika

•

Vruchtensmoothie, shake van tarwegras en Griekse yoghurt met
vijgencompote
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