Boerderij ’t Molentje
Lunch arrangementen
‘Lekkere broodjes’
€ 15,00 p.p.
Lunch buffet met een mix van diverse luxe broodjes, zoet en hartig beleg van “de
Keurslager”, rauwkost en fruitsappen, koffie, thee, melk en karnemelk.
‘Boerenboterhammen ’

€ 13,00 p.p.

Een Boerenboterhammen Buffet met “brood van Bakker Schuiteman“ met
moestuinjam en hartig beleg, rauwkost en fruitsappen , ook de melk , karnemelk,
koffie en thee ontbreken niet.
‘lunch voor onderweg’

€ 12,50 p.p.

Een luchtje scheppen en een lunch mee voor onderweg?! Wij verzorgen een
lunchpakketje met 2 bolletjes, een gevulde wrap, fruitsap en handfruit.
Dat wordt heerlijk genieten op de Veluwe. (Kan ook desgewenst gecombineerd
worden met een wandeling met de boswachter of een rondleiding op de boerderij,
informeer naar de mogelijkheden.)
U kunt uw lunch uitbreiden met:
Soepen
- Kippensoep
- Groentesoep
- Bospaddenstoelensoep
- Toscaanse tomatensoep
- Ossenstaartsoep
- Erwtensoep

€ 3,00 p.p.

Snacks
- Kip korn
- Frikandel
- Kroket
- Kaassoufflé

€ 1,50 p.st.

Fruit van het jaargetijde

€ 3,00 p.p.

Quiche Lorraine (150gr)

€ 3,00 p.p.

Of kiest u voor ons uitgebreide buffet: uitgebreid bij praten, ondertussen een drankje
en lekker eten? U kunt 2 uur lang gebruik maken van dit arrangement.
Broodjesbuffet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

€ 22,50 p.p.

Kleine witte en bruine bolletjes hard en zacht (div. soorten)
Bollen “Veluws” brood
Roompuntjes (voor de helft van het aantal pers.)
Mini croissant (voor de helft van het aantal pers.)
Suikerbolletjes (voor de helft van het aantal pers.)
Rauwkost
Div. soorten beleg, kaas – brie – salade – vleeswaren – zoet beleg.
Warme beenham (1 x p.p.)
Opgemaakte rundvlees salade (1 bolletje per p.p.)
Soep - keus uit – groenten – tomaat - bospaddenstoelen – kip
Stokbrood met kruidenboter

Koffie, thee, fruitsappen, frisdranken en voor wie daar zin in heeft is een wijntje ook
mogelijk.

