Belegde broodjes
8,50 p.p.

gesorteerde broodjes divers belegd met
jong belegen kaas, peelham, boerenham, roombrie en paté
Incl. onbeperkt koffie en thee.

Broodmaaltijd
9,00 p.p.

zachte witte puntjes • bruine bollen
wit brood • tarwebrood • roggebrood • krentenbrood
jong belegen kaas • peelham • boerenham • salami
confiture • nutella • roomboter
Incl. onbeperkt koffie en thee.

uitbreidingen:

•
•
•
•
•

Pongelesop Heldere runderbouillon met groenten en balletjes
Kroket van het Crole natuurrund uit de Groote Peel
Gehaktballetjes in tomatensaus
Fricandeau champignonroomsaus
Limburgse vlaai

3,00
1,75
3,50
3,95
2,50

Streeklunch De Pelen
14,95 p.p.

pongelesop

Heldere runderbouillon met groenten en balletjes

huzarensalade • vers fruitsalade
jong belegen kaas • peelham • coppa • plaatham
confiture • roomboter
zachte witte puntjes • bruine bollen • kaiserbroodjes
wit brood • tarwebrood • roggebrood • krentenbrood
ospels zuurvlees • kroket

van het Limousinrund uit de Groote Peel

V.a. 10 personen incl. onbeperkt koffie, thee en melk.

Brunch Baldarh
Brunchbuffet - 18,95 p.p.

Lekker met z’n allen op de vroege zondagmiddag
genieten van een heerlijke brunch.

lichtgebonden tomatensoep
pongelesop Heldere runderbouillon met groenten
pasteitje met romige kipchampignonragout
huzarensalade
gerookte zalm met cocktailsaus
vers fruitsalade
tomaten-komkommer-fetasalade
jong belegen kaas • peelham • coppa • plaatham
kaiserbroodjes • zachte witte puntjes • roomboter

kroket

roerei met spek
ospels zuurvlees
van het Limousinrund uit de Groote Peel.

poffertjes

met poedersuiker

!
!

chocolademousse, vruchtenmousse en slagroom
incl. onbeperkt koffie, thee, melk en jus d’orange

Kinderen van 2 t/m 12 jaar betalen € 1,25 per jaar.
U kunt de Brunch Baldarh bestellen vanaf 20 personen.

uitbreidingen:

•
•
•
•
•

!

Limburgse vlaai Per stuk (ook mogelijk i.p.v. mousses en slagroom)
Uitbreiding ijs met warme kersen
Uitbreiding dranken Chocomel, Fristi en Appelsap
Asti Spumante Zoete mousserende wijn, per fles ong. 8 glazen
Kir Royal Prosecco met Crème de Cassis per fles ong. 8 glazen

2,25
2,00
1,00
19,50
20,50

Buffet Aan ‘t Elfdje
Brunch/dinchbuffet - 20,50 p.p.

lichtgebonden tomatensoep
pongelesop Heldere runderbouillon met groenten en balletjes
stokbrood en kruidenboter
huzarensalade • gevuld ei
gepocheerde zalmzijde met cocktailsaus
plaatham met Galia meloen • komkommersalade
rucolasalade met tomaat, mozzarella, paprika en olijven
peelham met gebakken uien

kipstukjes In zoetzure saus met champignons, paprika en ananas.
vlikkenturf Stoofschotel van het Limousinrund uit de Groote Peel,

spek, ui, stroop en kruiden, op smaak gebracht met ‘Doospels Dubbel’.

satéballetjes Gehaktballetjes in pindasaus
frites • frikandelstukjes • appelmoes • mayonaise
twee soorten ijs • chocolademousse • slagroom
Kinderen van 2 t/m 12 jaar betalen € 1,50 per jaar.
Het buffet aan ‘t elfdje is beschikbaar vanaf 20 volwassenen.

Op al door ons aangegane overeenkomsten zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca. Deze worden
op verzoek kosteloos toegezonden. De UHV zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruikt maakt.

