
Patisserie 

Chocolade en Roombotercake     €  3,25     

Vruchtenvlaai assortiment     €  3,75 

Petit four       €  3,75 

Gesorteerd gebak      €  4,25 

Roomboterkoekjes en chocolaatjes    €  4,50 

Tiroler Apfelstrudel met warme vanille saus   €  5,25 

 

Dessertbuffet         € 13,50 

 

Kleine parade van: 

panna cotta, Italiaans roomdessert getopt met gesuikerde noten 

babas au rhum, In aardbeiensoep gedrenkt amandelcakeje 

Koninginnerijst, Zoet roomrijst dessert overgoten met karamelsaus 

Fruitspiesje, Delicaat fruit gemarineerd in prosecco met mint 

Op spiegels presenteren wij: 

verleidelijke taarten, 3 verschillende taarten afhankelijk van het seizoen 

“Bread and Butter” pudding, Deze klassieke Engelse broodpudding serveren wij met warme kersen 

apple crumble, Direct uit de oven: In boter gebakken appeltjes en rozijnen met vleugje kaneel onder 

een kruimeldakje 

gelato, 2 soorten ijs voor u in een oubliehoorn of chocobakje geschept. 

 

Dessertbuffet de Luxe        € 19,50 

 

Kleine parade van: 

vanille hangop met boerenjongens 

Oerhollands dessert in modern jasje, yoghurt met in brandewijn  ingemaakte rozijnen 

red grits 

Assortiment rode vruchten met steranijs en mint 

chocolade verrassing 

Chocolade bakje met chocolade crème en crunch 

hazelnoot mousse 

Met banaan en speculaas 

tropical 

Coupe met tropisch vers fruit in vruchtensap met kokosroom 

Op spiegels presenteren wij: 

omelette Siberienne, Ambachtelijk vanille, aardbeien en chocolade ijs. Verpakt in fijne vruchtencake 

en omgeven door luchtig eiwitschuim, daarna geflambeerd met Hollandse likeur 

patisserie, Keuze aan taarten, waaronder Hollands appelgebak en  

Amerikaanse cheesecake 

room bavarois, Selectie van bavaroises 

appel surprise, Gebakken appelrondjes met kaneelsuiker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hollandse kaasplateau          € 7,00 

Reypenaer kaas, In het kaaspakhuis in Woerden gerijpte kaas.. 

 

Jonge geitenkaas van geitenhouderij De Bokkesprong uit Brabant. Toggenburger geiten behoren tot 

een uitmuntend ras. 

 

Friese nagelkaas van Rooijackers, Pittige boerenkaas, maar toch heel zacht van smaak. Deze Friese 

kruidnagelkaas is gemaakt van de melk van Fries stamboekvee dat graast op de winderige 

poldervlaktes van het Friese land. 

 

Internationaal kaasplateau          € 8,50 

 

Voor u uitgezocht op de markt. Daarom zal het een wisselend aanbod zijn. 

 

Zeker vindt u op dit plateau: 

 

Zachte geitenkaas uit Frankrijk 

Blauwader kaas uit Denemarken of Italie 

 

Belgische of Franse roodkorst kaas met kummelzaadjes 

een half harde kaas, b.v. een Cheddar uit Engeland of een Zwitserse Emmentaler 

 

Natuurlijk ontbreekt een Camembert of een Boerenbrie hier niet 

 

Geserveerd met verschillende soorten gekonfijte vruchten, biologisch kletsenbrood en stokbrood 

 

Hierbij kunnen wij u diverse mooie soorten port schenken 

 

 

 

 

Prijzen zijn exclusief BTW. 


