Restaurant Faculty Club
(Lunch)buffetten, recepties
Lunch:
1.

Minibroodjes lunch FC á €17,50 pp

Soep uitgeserveerd
luxe belegde mini broodjes
warme snack - fruit - rauwkost salade - yoghurt
melk, karnemelk - koffie, thee - Jus d’orange
2.

TWENTS LUNCH BUFFET € 16.75 pp

Diverse soorten mini rustiek broodjes – Vloerbroden - Mini pistoletjes
Puntjes krentenwegge met roomboter
Brandnetelkaas en mosterd-boerderijkaas
Twentse nagelhout - Gemarineerde runderlende
Twentse gerookte zalm met dille
Twentse rundvleessalade - Roseval aardappelsalade
Twentse beenham
Boeren kwark
Verse fruitsalade
Bio zuivel - Koffie en thee

Receptie:
1.
Receptie arrangement A € 18,75 p.p.
Gedurende 2 uur en inclusief bittergarnituur.
Diverse frisdranken - Diverse sappen – Bier - Huiswijnen
2 x luxe koud hapje
1 x van Dobben bitterbal
1 x borrelbal met hete saus
2.
Receptie arrangement B € 13,75 p.p.
Gedurende 2 uur, exclusief bittergarnituur.
Diverse frisdranken - Diverse sappen – Bier - Huiswijnen

Barbecue:
1.
Barbecuepakket 1 € 15,75 pp excl drankjes
uitgaande van 4 items p.p.
Kipsaté – Runderburger – Barbecueworst – Shaslick - Speklapje
Huzarensalade – Aardappelsalade - Rauwkostsalade
Stokbrood – Kruidenboter – Knoflooksaus - Satésaus
2.
Barbecuepakket 2 € 20,75 pp excl drankjes
Kipsaté – Vispakketje - Entrecote - Toscaanse varkensoester - Runderburger
Twentse rundvleessalade – Aardappelsalade - Rauwkostsalade
Stokbrood en mini broodjes – Kruidenboter – Knoflooksaus - Heksenkaas (streek
product)
Satésaus – Pepersaus

Buffetten:
MEDITERRAANS €25,50 pp
Koud:
• Vitello Tonato
• Plank met diverse Spaanse en Italiaanse worst en ham soorten
• Carpaccio van rund traditioneel
• Pittige Catalaanse vis- en gambasalade
• Salade van tomaat, mozzarella en basilicum met een pestodressing
• Diverse bakjes gemarineerde groente (zongedroogde tomaatjes, olijven, artisjok en sweet
peppers met pittige roomkaas)
• Diverse breekbroodjes met boter, kruidenboter, pittige salsa en tapenade
Warm:
• Catalaanse kipschotel (kip, aardappel, groente en zoete Spaanse saus)
• Met tijm gemarineerde ribroast (varken) met milde sherrysaus
• Ravioli met gorgonzolasaus en verse tuinkruiden
• Traditionele paella schotel
• Moussaka, gegratineerd aardappelgerecht met aubergine en gehakt in tomatensaus
HOGEBOEKEL € 25,50 pp
• Warme beenham
• Gegrilde maiskipfilet met paprika en rode uiringen
• Kabeljauwfilet
• In ketjap gemarineerde ossenhaaspuntjes
• Tagliatelle met bospaddenstoelen in roomsaus (vegetarisch)
• Pepersaus, vissaus
• Gebakken kriel aardappelen
• Rijst
• 1 warme seizoensgroente
• Diverse rauwkostsalades met dressing

KOUD & WARM BUFFET € 32,50 pp
Koud:
• Hollandse haring met uitjes en bieslook
• Runderlende met mosterdsaus
• Plank met verschillende gerookte vissoorten (met onder andere zalm, forel, makreel)
• Plank met verschillende vlees -en hamsoorten
• Aardappelsalade en rundvleessalade
• Diverse rauwkostsalades
• Stokbrood en mini broodjes
• Kruidenboter
• Koude sausjes
Warm:
• Kalfslende met marsalasaus
• Parelhoenfilet met milde kerriesaus, gegarneerd met taugé en uitjes
• Gepocheerde zalm en kabeljauwfilet met tagliatelle
• Groente stoofschotel (vegetarisch)
• Rijst
• Aardappelgratin met oud Hollandse kaas
• 1 warme seizoensgroente
• Seizoensgerecht;

* Winter hachee met aardappelpuree en spruitjes met spek (januari t/m maart)
* Asperge klassiek; beenham, ei en gekookte krieltjes met Hollandaise saus (april & mei)
* Lamsfilet met jonge groenten ( juni & juli)
* Verse mosselen Antwerpse wijze (september)
* Wildpeper met puree, rode kool (oktober t/m december)

Dessert buffet € 7,50 pp
• Verse Fruitsalade
• Diverse smaken bavarois
• Drie verschillende ijssoorten
• Kleine specialiteiten uit de patisserie
• Chocolade saus
• Slagroom
Alle genoemde prijzen zijn per persoon, inclusief BTW en exclusief drankjes (tenzij anders
genoemd).
Voor losse drankprijzen zie website:
www.restaurantfacultyclub.nl

