Lunch mogelijkheden Klein Hartenstein
Kostenoverzicht
Lunchsuggesties:
Luxe belegde bol, vanaf

€ 7,25 p.st.

12 uurtje ` Klein Hartenstein`

€ 13,00 p.p.

(ontvangst met verse jus d’ Orange, 1 drankje naar keuze uit het Hollands assortiment,
2 luxe belegde broodjes)

Airborne lunch

€ 16,50 p.p.

(huisgemaakte tomatensoep met aansluitend 2 luxe belegde bollen p.p.)
Een kroket als warm item geserveerd

€2,50

Lunch XXL

€ 23,50 p.p.

(ontvangst met verse jus d’ Orange, 1 drankje naar keuze uit het Hollands assortiment,
Ambachtelijke soep, 2 luxe belegde broodjes, warm taartje van pure chocolade en koffie/thee naar
keuze met een zoete lekkernij)

Vergaderlunch
-

€ 19,50 p.p.

Kop huisgemaakte soep
2 luxe belegde bollen
Koffie/thee/melk/jus d’orange
Vers handfruit
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Warme lunch suggesties:
Ontvangst met cava en amuse

€ 6,50 p.p.

Ontvangst met champagne en amuse

€ 11,50 p.p.

Menu Airborne 2 gangen

€ 27,50 p.p.

Menu Airborne 3 gangen

€ 32,50 p.p.

Menu Airborne 2 gangen All-in

€ 41,50 p.p.

(aperitief, amuse, menu 2-gangen, huiswijnen
of andere dranken uit Hollands assortiment, tafelwater en koffie/thee servies)

Menu Airborne 3 gangen All-in

€ 51,50 p.p.

(aperitief, amuse, 3 gangen, huiswijnen of andere dranken uit het Hollands assortiment, tafelwater
en koffie/thee servies)

Menu Airborne 4 gangen

€ 44,00 p.p.

Menu Airborne 5 gangen

€ 52,00 p.p.

Menu Airborne 6 gangen

€ 60,00 p.p.

Huiswijnen per fles vanaf
Passende wijn per fles vanaf
Tafelwater arrangement

€ 25,00 p.st.
€ 38,00p.st.
€ 2,00 p.p.
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Menusuggestie
Wij werken met een maandelijks wisselend menu. Wij kunnen het lunchmenu als een
verrassingsmenu serveren, waarbij we graag rekening houden met eventuele allergieën en/of
dieetwensen. Mocht u het menu graag op voorhand wensen te ontvangen, dan behoort dit uiteraard
ook tot de mogelijkheden.
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