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FOOD & BEVERAGES
TAFELGARNITUUR
Arabisch tafelgarnituur brood 
€ 2,50
Pides en Jordy’s specerijenbrood met hummus van 
krootjes, tzatziki en olijfolie 

Tafelgarnituur Van Rijckevorsel 
€ 1,70
Huisgemaakte notenmix en groentechips 
met harissadip

Tafelgarnituur Veerhaven 
€ 2,95   
Huisgemaakte notenmix en crudités 
(wortel, komkommer & rettich) met mieriksworteldip 

Tafelgarnituur Willem I 
€ 3,95  
Huisgemaakte notenmix, homemade zoute stengels met 
kerrie & kaas-sesam en crudités
(wortel, komkommer & rettich) met mieriksworteldip 

Tafelgarnituur Erasmus 
€ 4,95  
Rotterdamse specerijenworsten, zuur van Oos Kesbeke, 
oude Rotterdamsche kaas en jonge Buurenkaas 
met krotenmosterd 
Groentechips met harissadip

Tafelgarnituur hartige stengels 
€ 1,25
Homemade zoute stengels met kerrie & kaas-sesam

Tafelgarnituur huisgemaakte notenmix 
€ 0,85

Tafelgarnituur groentechips met harissadip 
€ 1,25      

Tafelgarnituur crudités 
€ 1,85
Wortel, komkommer & rettich met mieriksworteldip 

Al onze foodprijzen zijn per persoon en exclusief 9% BTW, tenzij anders aangegeven.
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KOUDE PINCHOS
Voor een pinchos hapjesarrangement kunt u maximaal 
5 soorten hapjes bestellen met een minimum van 
20 stuks per soort. 

Pinchos hapjes Markthal
€ 1,80 PER STUK
• Hummus van krootjes met geroosterde courgette
•  Salsa van tomaat en basilicum
•  Buurenkaas feta en roggebroodcrumble 
•  Tortilla met gegrilde paprika en koriander
• Oosters gemarineerde zalm met  
• misocrème en zeewier
•  Carpaccio van rund met aardappel-truffelsalade
•  Buurenkaas met knoflook-chili-paprika

Pinchos hapjes Erasmus
€ 2,25 PER STUK
• Pastrami met chimichurri-mayonaise
•  Gemarineerde zwaardvis met uienmayonaise  

en krokante uienchips
•  Oosters gelakte zeebaars met gemarineerde enoki
•  Steak tartaar met piccalilly
•  Ceviche van makreel met avocado

Pinchos hapjes Koninklijke Yachtclub
€ 2,65 PER STUK
•  Hollandse garnalen met ras el hanout-mayonaise
•  Vitello tonnato 
•  Tartaar van dorade met limoen en gefrituurde kappertjes
•  Rillette van Iberisch varken met doperwtencrème, 

hazelnoot en sumak
•  Oester van hoender met een crémeux van bieten
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WARME HAPJES 
Voor een warm hapjesarrangement kunt u maximaal 
5 soorten hapjes bestellen met een minimum van 
20 stuks per soort. 

Warme hapjes Markthal
€ 1,60 PER STUK
• Ambachtelijke draadjesvlees bitterballen van  
• Holtkamp
•  Truffelrisotto in krokant jasje 
•  Vegetarische loempia
• Mini saucijzenbroodje
• Yakitori
•  Kaasloempia
• Bieterbal met krotenmosterd

Warme hapjes Erasmus
€ 2,50 PER STUK
•  Gamba gepaneerd met panko
•  Holtkamp mini kaaskroket 
•  Vegetarische springrol (spicy)
•  Kippendijsaté 

Warme hapjes Koninklijke Yachtclub
€ 3,25 PER STUK      
•  Holtkamp kreeftenbitterbal met kreeftenmayonaise
•  Holtkamp kalfszwezerik bitterbal met truffel
•  Holtkamp mini kroket Black Angus 

Amuses 
€ 2,50 PER STUK
•  Gegrilde coquille met bloemkool, kappertjes, 

pompelmoes, Jamaicaanse peper en  
Hollandse kropsla (+ € 1,00)

•  Steak tartaar van ossenworst met aceto uitjes,  
notensla en piccalilly

•  Tonijn tartaar met radijssoorten, crème fraîche, 
haringkuit, bergamot en mierikswortel

•  Geitenkaasmousse met salsa van romanesco  
en boekweitcrumble

•  Zwarte Venusrijst met komkommer, rettich, sesam,  
miso en zeewier sponscake 

•  Rillette van lam met gemarineerde groene asperges  
en crème van aardappel en truffel
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LENTE/ZOMER MENU’S

MENUSUGGESTIE 1  
€ 37,50 
1 MRT. T/M 31 AUG. 2019

•  Hollandse garnalen Marokkaanse stijl met 
bloemkoolcouscous, frisse salade en ras  
el hanout-mayonaise

•  Gegrilde runderentrecote met gestoofde 
seizoensgroenten, romige aardappel en jus van  
cabernet sauvignon

•  Citroen panna cotta met meringue, crumble en 
gemarineerde aardbeien

MENUSUGGESTIE 2 
€ 37,50 
1 MRT. T/M 31 AUG. 2019

•  Terrine van Iberisch varken met fijne doperwten, 
korstdeeg, hazelnoot, sumak en Hollandse sla

•  Gegrilde doradefilet met romige krotenrisotto, venkel, 
rucola en aceto balsamico

•  Citroen panna cotta met meringue, crumble en 
gemarineerde aardbeien

TUSSENGERECHTEN 
€ 8,00 PER GERECHT EN P.P. 
1 MRT. T/M 31 AUG. 2019

•  Gekonfijte hoender met gort, amandelen, knoflook  
en boontjes

•  Geroosterde aubergine met zwarte Venusrijst,  
7 spices-mix, bundelzwam en jonge knoflook

•  Gegrilde grietfilet met bloemkool, bieslook, ansjovis  
en truffeljus
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HERFST/WINTER MENU’S

MENUSUGGESTIE 1 
€ 37,50  
1 SEPT. 2019 T/M 28 FEB. 2020

•  Gemarineerde zwaardvis met kruidensla, spekjes, radijs, 
hazelnoot en sherryvinaigrette

•  Gebraden zijlende van Black Angus rund met geroosterde 
aubergine, rösti, salsa brava en jus met Penja peper

•  Gemarineerde ananas met specerijenparfait, 
kokoscrème, Buurenyoghurt en pandan cake

MENUSUGGESTIE 2  
€ 37,50  
1 SEPT. 2019 T/M 28 FEB. 2020

•  Tartaar van boerderijkalf met pastrami, tonijn, ricotta, 
boekweitcrumble en rucola 

•  Corvinafilet geroosterd met risotto van gort, paling, 
zeewier en gerookte knoflookjus

•  Gemarineerde ananas  met specerijenparfait, 
kokoscrème, Buurenyoghurt en pandan cake

TUSSENGERECHTEN 1   
€ 8,00 PER GERECHT EN P.P. 
1 SEPT. 2019 T/M 28 FEB. 2020

•  Sukadebiefstuk met hutspot van zoete aardappel  
en piccalilly

•  Truffelrisotto met paddenstoelen, gepocheerd ei en oude 
Rotterdamsche kaas

•  Geroosterde snoekbaars met crème van aardappel  
en pastinaak, granaatappel en schaaldierenjus 
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WALKING DINNER  
WERELDSTAD OP JE BORD 2019 
€ 27,50 

•  Pides en Jordy’s specerijenbrood met hummus  
van krootjes, tzatziki en olijfolie

•  Tabouleh salade met falafel, Hollandse kropsla  
en boerenyoghurtdressing

•  Soft taco’s met gamba’s, mangosalsa en koriander 
•  Pompoencurry met kikkererwten, witte rijst en lente-ui 
•  Pitabroodje hamburger met zoetzure ui, komkommer  

en tzatziki
•  Wereldse kapsalon met pulled chicken
•  Cookie dough ijs, cheesecake, gezouten caramel  

en matcha popcorn

WALKING DINNER 
KLASSIEK 2019 
€ 45,00 

•  Pides en Jordy’s specerijenbrood met hummus  
van krootjes, tzatziki en olijfolie

•  Op lage temperatuur gegaarde zalm, bloemkoolcrème, 
bloemkool zoetzuur, macadamia, vinaigrette en 
Jamaicaanse peper

•  Steak tartaar van ossenhaas en ossenworst met 
zilveruitjes en chimichurri-mayo

•  Bulgur met hazelnoot, granny smith, venkel, koriander, 
ras el hanout en krokante aubergine

•  Gazpacho met Hollandse garnalen en Arbequina olijfolie 
met fijne voorjaarsgroenten

•  Biefstuk en stoof van sukade met stamppot van rucola  
en ijsbergsla, en piccalilly

•  Aardbei panna cotta met zwarte peper, vinaigrette van 
port en crispy rice
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LENTE/ZOMER BUFFET  
€ 42,50 
1 MRT. T/M 31 AUG. 2019 
V.A. 25 PERS.

Brood
Pides en Jordy’s landbrood met baba ganoush, tapenade 
en olijfolie

Salades
•  Salade van artisjok met basilicum en amandel
•  Jonge spinazie-salade met ei, ansjovis en cashewnoten
• Witte koolsalade met feta, olijven en mizuna
• Confit van hoender met linzen, pompoen, bosui,
 ijsbergsla en piment

Warme gerechten
•  Pasta penne met geroosterde paprika, Grana Padano, 

rucola en saus van tuinkruiden
•  Gestoofd lam met knoflook, citroentijm en ratatouille
•  Gebakken kabeljauw met bulgur, tomaat, spinazie  

en gezouten citroen
•  Prak aardappelen met olijfolie, bieslook en sjalot

Dessert
•  Rabarber compote met mascarponecrème, tonkabonen, 

aardbeienkletskop en rooibos granite
•  Kokos panna cotta met pandan crémeux, rice crispy  

en lychees
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HERFST/WINTER BUFFET   
€ 42,50  
1 SEPT. 2019 T/M 28 FEB. 2020 
V.A. 25 PERS.

Brood
Pides en Jordy’s landbrood met baba ganoush, tapenade 
en olijfolie

Salades
•  Salade van bindsla, croûtons, gerookte zalm met oude 

Rotterdamsche kaas en olijfolie
•  Pastasalade met gemarineerde ratatouille en olijven
• Pulled pork salade met coleslaw, wortel en  
• Hollandse sla
•  Salade van belegen Buurenkaas, zilverui, selderij, 

roggebrood en appelstroop 

Warme gerechten
•  Risotto van poldergort, paddenstoelen en spinazie
•  Op de huid gebakken zeebaars met linzen, augurk, ei en 

peterselie 
•  Geroosterde hoenderdij met couscous, spinazie, ui en 

tomaat
• Aardappelgratin met prei en truffel

Dessert
•  Koffie crème brûlée met sinaasappel, kruidnagel en 

kardemom
•  Kokos panna cotta met pandan crémeux, rice crispy en 

lychees
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WERELDBUFFET  
€ 52,50 
V.A. 50 PERS.

Een buffet met heerlijke koude voorgerechten, salades, 
warme vis- en vleesgerechten

Brood
Pides en Jordy’s landbrood met baba ganoush, tapenade 
en olijfolie

Salades
•  Salade van artisjok met basilicum en amandel
•  Jonge spinazie-salade met ei en cashewnoten
•  Witte koolsalade met feta, olijven en mizuna
•  Salade van Opperdoezer Ronde aardappel met augurk  

en radijs 

Koude gerechten
•  Gravad lachs met French dressing en augurk
•    Salade met gerookte makreel, rode biet,  

appel en ui
•   Confit van hoender, linzen, pompoen, bosui, ijsbergsla  

en piment 
•   Carpaccio van roast beef, pijnboompitten, rucola, Grana 

Padano en truffelmayonaise 

Warme gerechten
•   Pasta penne met geroosterde paprika, Grana Padano, 

rucola en saus van tuinkruiden 
•   Kalfssukade met jus van tomaat, oregano  

en Sardijnse pasta 
•   Gebakken kabeljauw met bulgur, tomaat, spinazie  

en gezouten citroen 
•    Op lage temperatuur gegaarde entrecote met 

aardappelmousseline, gestoofde andijvie, ui en  
gebakken mosterd

•   Krieltjes met peterselie

Dessert
•   Koffie crème brûlée met sinaasappel, kruidnagel  

en kardemom
•   Chocolade ganache met gepocheerde peer en pruimen 

sabayon
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DESSERTBUFFET  
€ 12,00 
V.A. 50 PERS.

•  Sinaasappel-bergamot panna cotta 
•  Salade van vers fruit in een glaasje
•  Diverse petit fours
•  Koffie crème brûlée met kruidnagel en kardemom
•  Witte chocolademousse met oranjebloesem
•  Appeltaartje met amandelen en vanilleroom

Onze drankprijzen per fles of glas zijn inclusief 9 en/of 21% BTW
Onze drankenarrangementen zijn exclusief 9 en/of 21% BTW.

HUISWIJNEN
€ 25,00 PER FLES  

Witte wijn 
Grizzly Bear Chardonnay, Californië, Verenigde Staten 

Rode wijn 
Grizzly Bear Cabernet Sauvignon, Californië, 
Verenigde Staten 

€ 25,00 per fles

Witte wijn 
Vina Mestizo Sauvignon Blanc, Central Valley, Chili 

Rode wijn 
Vina Mestizo Merlot, Central Valley, Chili 

€ 30,00 per fles

Witte wijn
Les Hauts de la Garrigue Chardonnay Viognier, Languedoc, 
Frankrijk 

Rode wijn 
Les Hauts de la Garrigue Syrah Merlot, Languedoc, Frankrijk 
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DRANKENARRANGEMENTEN 
 
Basis arrangement: 

Bier | malt bier | witte wijn | rode wijn | rosé | 
frisdranken | vruchtensappen | plat en bruisend 
water 

Uitgebreid arrangement :
Bier | malt bier | witte wijn | rode wijn | rosé | 
frisdranken | vruchtensappen | plat en bruisend 
water | gin | vodka | rum | whisky 

2 uur basis arrangement € 19,50 p.p. 
3 uur basis arrangement € 26,00 p.p. 
4 uur basis arrangement € 30,00 p.p. 

2 uur uitgebreid arrangement € 24,50 p.p. 
3 uur uitgebreid arrangement € 32,00 p.p. 
4 uur uitgebreid arrangement € 36,50 p.p.
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