Food map 2017

Ontbijt
De gezonde start € 8,50 per persoon
Biologische boeren yoghurt en vruchten yoghurt
Vers fruit salade
Diverse soorten jam, honing en muesli
Verschillende soorten handfruit
Smoothie`s van vers fruit
Melk, Karnemelk en Jus d’orange

De feestelijke start € 11,50 per persoon
Witte puntjes gevuld met gele room
Croissants met diverse soorten beleg
Luxe koffiebroodjes
Chocolade broodjes
Vers fruit spiesjes
Verschillende soorten vruchten sappen
Koffie en thee

De stevige start € 16,50 per persoon
Gesneden bruin brood, wit brood, mais brood en volkoren brood
Harde en zachte bolletjes
Verschillende soorten kaas en vleeswaren
Jam en hagelslag
Roerei
Gebakken spek
Gekookte eieren
Chipolata worstjes
Melk, karnemelk en Jus d’orange
Koffie en thee

Koffie tijd

In uw koffie pauze even genieten met…
De zoete inval € 2,80 per persoon
Chocolade brownie`s
Diverse cupcakes
Muffin`s
Donuts
Verschillende cheesecake`s
Slagroomsoesjes
Luchtige cakerolletjes met verschillende crème vullingen
Zoete bladerdeeg gebakjes met vruchten vulling

Koekje erbij € 2,00

Ouwe snoeperd € 2,00

Feestje € 3,50

Bokkenpootjes
Mini stroopwafels
Roomboter krakelingen
Amandel moppen
Mini mergpijpjes
Hazelnoot spritsjes
Pinda rotsjes
Chocolate chip cookies

Schuim blokken
Drop jojo`s
Bananas
Perzik snoep
Salmiak krijtjes
Trekdrop
Marshmallow spekjes
Aardbeien schuimpjes

Appelgebak
Bananensoes
Slagroomtaart
Moorkop
Hazelino
Tompouce
Kwarktaart
Mokkagebak

Cake € 2,00 per persoon
Heerlijke Amersfoortse cake in diverse smaken

Lieve vrouwen torentje € 3,75
Hazelnoot schuimgebak

Petit fours € 3,75
Diverse mini gebakjes (evt. met logo)

Lunch
Geniet van een heerlijke lunch geheel naar uw wens
Eenhoorn lunchbuffet € 25,00 per persoon
Brood

Beleg

Rustiek gebakken vloerbroden
Zuurdesem en maïsbroden
Volkoren en meergranen broden
Ambachtelijke oerbroden
Diverse harde bolletjes en croissants

Jonge, oude en komijnekaas
Kaasplank met internationale kazen
Verschillende soorten vleeswaren
Diverse soorten hagelslag en jam

Salade bar met diverse toppings en superfoods
Warme items
Een gebonden en een heldere soep
Dagelijks wisselende oven- en frituursnacks
Heerlijke eenspans gerechten

Dessert

Toppings

Gesneden fruit

Biologische yoghurt
Vruchten yoghurt
Chocolade mousse
Tiramisu
Panna cotta

Cruesli
Chocolade bolletjes
Tutti frutti
Gedroogde pruimen

Ananas
Honing meloen
Watermeloen
Druiven
Cantaloupe

Diverse dranken

Als warme broodjes…€ 15,50 per persoon
Van akker tot bakker
Ons brood is op een authentieke manier geoogst en traditioneel gebakken
Boekweit broodjes
Haver broodjes
Zuurdesem broodjes
Waldkorn broodjes
Maïs broodjes
Spelt broodjes
Wraps
Sandwiches
Belegd met diverse soorten kaas, vleeswaren, vis en garnituur
Geserveerd met:
Melk
Karnemelk
Jus d’orange

Natuurlijk kunt u uw lunch uitbreiden met bijvoorbeeld de
volgende items
Kroket
Kipcorn
Kaasbroodje
Salades
Soep v/d dag
Smoohie`s

€ 2,75
€ 2,75
€ 2,75
€ 3,50
€ 4,50
€ 3,75

Kaassoufflé
Saucijzenbroodje
Pizza punt
Kip kerrie broodje
Handfruit
Verse fruit salade

€ 2,75
€ 2,75
€ 2,75
€ 2,75
€ 1,00
€ 3,50

Even de deur uit…€ 12,50 per persoon
Lunch pakketje gevuld met:
2 heerlijke belegde broodjes
Flesje drinken
Stuk handfruit
Candybar

Middag pauze
Even opladen…
Power break € 4,50

Healthy break € 5,00

Hartige break € 2,75

Energy drank
Candy bar
Banaan

Smoothie
Muesli noten reep
Vers fruit spiesje

Pizza broodje
Frikadelbroodje
Kaasbroodje

Lekker borrelen
Hollands knabbelen € 8,50

Mexicaans € 8,50

Gemengde gebrande noten
Kaas zoutjes
2 drankjes per persoon

Tortilla chips
Guacamole en salsa
2 drankjes per persoon

Uit de frituur 3 p.p. € 10,00

Bijna gezond € 10,00

Bitterbal
Kipnugget
Kaas vinger
Mini loempia
Bami schijf
2 drankjes per persoon

Kaas
Olijf
Zoutjes
Nootjes
1 Bitterbal p.p
2 drankjes per persoon

Koude hapjes 3 p.p. € 12,50

Make youre own € 12,50

Kalfsmousse - sinasappel - pistache
Gamba`s - tomaten salsa - rucola
Zalmtartaar - limoen - komkommer
Geitenkaas - portstroop - veldsla
Gerookte forel - mierikswortel - appel
Rauwe ham - vijgen - basilicum
2 drankjes per persoon

Stel je eigen borrel samen
met 6 items uit alle borrel
arrangementen.
2 drankjes per persoon

Diner
Uitgebreid dineren € 34,50 per persoon
Vis

Vlees

Gerookte zalm - rucola - kerrie
Makreel - citroen - appel
Forel - vis eitjes - limoen
Garnalen - crème fraîche - bieslook

Coppa di parma - mango
Carpaccio – pecorino
Tartaar - rode ui - balsamico
Gerookte kip - appel - frisee

Salades

Brood

Groene salade
Tomaten salade
Rauwkost salade`s
Samengestelde salade`s
Dressing`s

Breekbroden
Oerbroden
Zuurdesem brood
Vloerbroden
Kruidenboter

Warme gerechten
Malse kippendijen – haricots verts – mais
Kalfssukade – paddestoelen – jus de veau
Tilapia – courgette – olijven – tomaat
Zalm filet – broccoli – beurre blanc
Geroosterde vergeten groente – honing – tijm
Tagliatelle – champignons – room – oude kaas
Aardappel – rozemarijn - knoflook

Dessert
Fruit – ananas – watermeloen – druiven - aardbeien
IJs – vanille – pistache – karamel - citroen
Mousse – chocolade – appel – hazelnoot - Slagroom

Benvenuti in Italia € 24,50 per persoon
Spaghetti milanese
Bacon, rundergehakt en basilicum met een aromatische tomatensaus

Fettuccine
Dunne lintpasta met broccoli, gedroogde tomaatje en zachte kaas saus

Penne carbonara
Uitgebakken pancetta en een romige saus van eidooiers en pecorino

Ossobuco
Kalflapjes gestoofd in tomatensaus met wortel, ui en bleekselderij

Gnocci
Aardappel-pasta balletjes gebakken met chorizo, rozemarijn en knoflook

Pane
Ciabatta`s, focaccia`s en tapenade`s

Huānyíng dào zhōngguó € 23,50 per persoon
Nasi goreng
Gebakken rijst met prei, doperwten en reepjes ham

Bami goreng
Gebakken bami met chinese groenten en ei

Sate ayam
Sate van kip met pindasaus en seroendeng

Foe yong hai
Omelet met champignons, prei, taugé en courgette

Babi pangang
Geroosterd varkensvlees met zoet zure tomatensaus

Yǔ fú
Kroepoek, atjar tjampoer, sambal, ketjap en gefrituurde uitjes

Bienvenidos a México € 19,50 per persoon
Burrito`s

Taco`s

Tortilla’s

Wraps
Pittige kip
Tomatensalsa
Kidney beans
Mais
Sla

Taco Shell`s
Gestoofd rundvlees
Guacamole
Koriander
Rode ui
Paprika

Tortilla chips
Chili con carne
Zure room
Kaas
komkommer
Pompoen

Streetfood € 19,50 per persoon
Fallafel

Hamburger

Hotdogs

Pitabroodje
Wortel
Komkommer
Rode ui
Sla
Knoflooksaus

Broodjes
Tomaat
Uienringen
Sla
Spek
Ketchup

Witte puntjes
Zuurkool
Rode kool
Augurk
Mosterd
Curry

Gestampt in de pot € 23,50 per persoon
Aardappel – andijvie – spek
Aardappel – zuurkool – rookworst
Aardappel – boerenkool – saucijs
Aardappel – wortel – ui – klapstuk
Mosterd – zilveruitjes – augurken – piccalilly

Menu keuze € 29,50 per persoon
Voorgerechten
Huis gemarineerde zalm ( gravad lax ) met mosterd - klaverhoning- peterselie
Of
“vitelo tonato” dungesneden kalfsvlees met tonijn mayonaise - kappertjes - rode ui
Of
Salade “caprese” romane sla – ei – mozzarella – tomaat - basilicum

Hoofdgerechten
Gebraden eendenborst filet met een mousseline van rucolasla - kruiden olie – aceto
balsemico
Of
Op de huid gebakken snoekbaars filet met risotto – kerrie – paddenstoelen – peulen
Of
Wrap gevulde met vergeten groente – tomaten chutney – rucola – basilicum

Desserts
Trio chocolade – mousse – brownie – taartje
Of
Vers fruit salade – sabayon – mint – aardbeien
Of
Creme brulee – lavendel – nootjes - chocolade

Chefs keuze buffet € 21,50 per persoon
Een snelle voedzame maaltijd in buffetvorm, laat u verrassen door de koks van De
Eenhoorn. Een buffet afhankelijk van het seizoen. Er is voldoende keuze en zo voor
ieder wat wils

Groen, groener, groenst buffet € 24,50 per persoon
Salade bar
Aardappel salade, bieten salade, venkel salade, gemengde sla, tomaat,
Komkommer en diverse garnituren
Gazpacho
een koude soep met tomaat en komkommer.
Carpaccio
Dun gesneden rode biet met pijnboonpitjes en geitenkaas.
Brollie
Brood als een lollie met zonnebloempitten en vijg-rozijnen.
Met diverse pesto’s

Lasagne
Een goed gevulde lasagne met seizoensgroente.
Tortellini
Tortellini pasta gevuld met kaas met saus van pesto.
Gegrilde vitamines
Groente schotel van diverse gegrilde groente’s.
Aardappels in hun jasje
Rozeval aardappelen gegaard in de oven met knoflook en rozemarijn.
Quiche
Vers gemaakte quiche van spinazie en brie.
Curry
Vergeten hollandse groente’s met een indisch tintje.

