COMPETITIE ARRANGEMENT AMELISWEERD 2022:
Het arrangement bestaat uit een uitgebreide koffie/thee ontvangst in de ochtend,
voordat de competitiewedstrijden starten. Aansluitend de eerste gespeelde
wedstrijden serveren wij in ons restaurant of bij mooi weer op het terras een heerlijke
lunch in buffetvorm.

Ontvangst in de ochtend:
Wij ontvangen de gasten vanaf een uur voor aanvang van en tot de start 1e wedstrijd
met onbeperkt hand gezette koffie en thee, naar keuze. Hierbij serveren wij een
heerlijke vers afgebakken ‘Pastel de Nata’ (Portugees bladerdeeg gebakje gevuld
met crème brullée, de hit van nu en bij ons al 17 jaar een ‘signature’ lekkernij)
Koffiebonen van FILICORI ITALIA:
Espresso, Cappuccino, Caffé Lungo, Caffè latte, Caffè Macchiato en/of een Carajillo
(voor de liefhebbers)
Heerlijke theesoorten van Palais des Thés, Paris
Black, Groen, Earl Grey, Rooibos of verse munt/gember thee

Lunch buffet:
Espresso, Cappuccino, Caffé Lungo, Caffè latte en/of Caffè Macchiato
Thee: Black, Groen, Earl Grey, Rooibos of verse munt/gember thee
Melk & Karnemelk
Assortiment kwaliteit siropen van Monin
Luxe harde- en zachte broodjes
Waldkornbrood en Tijgerwit
Wieger Ketellapper koek & beschuit
Jong belegen Beemster kaas, oude Goudse kaas, Beenham, filet Americain,
hardgekookte eieren, uitgebakken spekjes, Oma Bob’s kroketten, roomboter,
halvarine, mosterd, mayonaise, ketchup en divers zoetbeleg.
Mesclun (diverse soorten bladsla), tonijnsalade, tros tomaten, huzarensalade,
cruditée salade en onze huisdressing.
Appels en bananen.
Voor het ontvangst en de lunch bedraagt het arrangement € 22,50 per persoon
(minimaal 24 personen)

COMPETITIE DINER AMELISWEERD 2022:
Aansluitend de borrel serveren wij voor de liefhebbers een twee-gangen keuzemenu,
bestaande uit:
Klassieke cocktail van Hollandse garnaaltjes
of
Buratta ‘Caprese’ (V)
***
Brochette van ossenhaas ‘Café de Paris’
of
Op de huid gebakken zalmfilet ‘Café de Paris’
of
Oosterse groente curry met witte rijst (V)
-*Prijs per couvert € 29,50

In overleg, serveren wij het competitie menu binnen 55 minuten.

Vind u het twee-gangen menu te uitgebreid, dan serveren wij ook diverse
hoofdgerechten, bestaande:
Brochette van ossenhaas (€ 21), Amelisweerd Burger (€ 17), Saté Ajam (€ 18),
maaltijd salade ‘Caesar’ of ‘Gegratineerde Geitenkaas (€ 16)
Als u een intolerantie/allergie heeft voor een bepaald ingrediënt, verzoeken wij u dit
altijd te melden.

Golf Pub & Dining Room Amelisweerd, Mereveldseweg 7, te Utrecht
030-6586279 – info@doffegnies.nl

