Diner
Wij bieden voor groepen vanaf 10 personen verschillende diners/menu’s aan. Met
vegetariërs en allergenen houden wij rekening mee, indien wij hiervan tijdig op de
hoogte gebracht worden.

3 gangen verrassingsmenu

€30

Het menu waar onze Chef Tesh van Eijk jullie mee wil verrassen.

Amuse:
Plank met o.a. huisgebakkenbrood en olijven

Voorgerecht:
laat u verrassen door de keuze uit 2 heerlijke voor gerechten seizoengebonden

Hoofdgerecht:
bij het hoofdgerecht hebt U de keuze vlees of vis, het zullen 2 luxe seizoensgebonden gerechten zijn deze
worden geserveerd met de passende bijlagen en heerlijke sauzen.

Nagerecht:
En als afsluiting een heerlijk verassings dessert of een verwenkoffie

3 gangen diner € 20
Soep:
hebt de keuze uit 2 dagsoepen, geserveerd in soepterrine.

Hoofdgerechten
Kippannetje kipfilet op een bedje van prei overbakken met kaas en champignons
Schnitzel met champignonroomsaus of pepersaus
Visfilet(vangst van de dag) met een heerlijke passende saus

Warme groente, salade en frietjes

Nagerecht:
Dame blanche vanille ijs met chocoladesaus

3 gangen diner € 25
Soep:
U hebt de keuze uit 2 dagsoepen, geserveerd in soepterrine.

Hoofdgerechten:
Steak (flat iron steak) met pepersaus
Franse schnitzel, overbakken met pancetta en brie op een bedje van salade
Varkenshaas met champignonroomsaus of pepersaus
Luxe visgerecht (vangst van de dag) met passende groente en saus
Warme groente, salade en frietjes

Nagerecht:
Dessert Luxe verassings dessert seizoensgebonden
IJs Luxe aangekleed en huisgemaakt ijs

4 gangen diner € 29
Voorgerecht
Carpaccio Black Angus carpaccio met balsamico, pijnboompitjes,
rucola en zongedroogde tomaatjes.
Zalm huisgemaakte zalmcocktail met gepocheerde en gerookte zalm

Soep:
U hebt de keuze uit 2 dagsoepen, geserveerd in soepterrine.

Hoofdgerechten:
Steak (flat iron steak) met pepersaus
Franse schnitzel, overbakken met pancetta en brie op een bedje van salade
Varkenshaas met champignonroomsaus of pepersaus
Luxe visgerecht (vangst van de dag) met passende groente en saus

Warme groente, salade en frietjes

Nagerecht:
Dessert Luxe verassings dessert seizoensgebonden
IJs Luxe aangekleed en huisgemaakt ijs

Limburgs diner

Per groep 2 keuzes hoofdgerecht

3 gangen Limburgs diner

€27,50

Soep:
Mosterdsoep, Limburgse mosterdsoep met een vleugje cognac
Runderbouillon, vers getrokken bouillon met soepgroente en rundvlees

Hoofdgerechten:
Tete de Veau, verschillende soorten kalfsvlees in een lichte en heerlijke tomaten-roomsaus
Rosbief zacht, gegaard rundvlees met een zachte room- mosterdsaus
Konijn, in het zuur (seizoensgebonden)
Forel, Limburgse forel gevuld met prei en verse kruiden

Warme groente, salade en frietjes en aardappeltjes

Nagerecht:
Pudding, vers gemaakte warme pudding met vruchtensaus
Rijstepap, huisgemaakte pap met appel en kaneel

4 gangen Limburgs diner

€32

Voorgerechten:
Limburgse salade met stinkkaas en een stroopdressing
Champignons, Limburgse grotchampignons gebakken met knoflook en peterselie
Forel, Limburgse gerookte forel met appel en mierikswortel

Soep:
Mosterdsoep, Limburgse mosterdsoep met een vleugje cognac
Runderbouillon, vers getrokken bouillon met soepgroente en rundvlees

Hoofdgerechten:
Tete de Veau, verschillende soorten kalfsvlees in een lichte en heerlijke tomaten-roomsaus
Rosbief zacht, gegaard rundvlees met een zachte room- mosterdsaus
Konijn, in het zuur (seizoensgebonden)
Forel, Limburgse forel gevuld met prei en verse kruiden

Warme groente, salade en frietjes en aardappeltjes

Nagerecht:
Pudding, vers gemaakte warme pudding met vruchtensaus
Rijstepap, huisgemaakte pap met appel en kaneel

Extra’s
Prosecco
Extra warme groente
Gebakken aardappeltjes
Portie Aardappelkroketjes
Aardappelpuree
Gepofte aardappel
Koffie (na)
Verwen koffie (Na)

€17.50 per fles
€ 2.50 p.p.
€ 1.00 p.p.
€ 0.75 p.p.
€ 1.75 p.p.
€ 1.75 p.p.
€ 2,25 p.c.
€ 5,95 p.c.

www.biejdetant.nl (voor meer informatie)
informatie@biejdetant.nl
Bouwbergstraat 126
6451GR Schinveld
Tel: +31 6 20 32 51 79
Tel: +31 6 511 77 347
Onze prijzen zijn incl. BTW. Prijswijzigingen, druk en schrijffouten voorbehouden
Het aantal gereserveerde personen rekenen wij ook af.

