SMAAKVOLLE SUGGESTIES
drinks - ontbijt - lunches ‘17

DRINKS

LUNCHES

KOFFIE & THEEBUFFET (1 uur) €

3,75 p.p.

Naar keuze aan te vullen met
bijvoorbeeld:
- Mini muffins, hazelnoot- & caramelcookies
- Brownies
- Appeltaart
- Assorti van eclairs
- Assorti van macarons
- Hazelino
- Gesorteerd gebak
- Cheesecake
- Mix van mini saucijs- en kaasbroodje
- Broodje kroket

2,30 p.p.
2,30 p.p.
2,30 p.p.
3,00 p.p.
3,00 p.p.
3,00 p.p.
3,00 p.p.
3,00 p.p.
3,00 p.p.
3,00 p.p.

ZEILERS LUNCHBUFFET (1 uur) € 13,00 p.p.
Zachte witte en bruine bolletjes
Bruine sneetjes volkoren brood
Tonijnsalade uit eigen keuken
Goudse kaas
Roomkaas met bieslook
Boeren achterham
Leverpaté
Komkommer venkelsalade met dille
Kroket met mosterd
Biologische jam
Roomboter
Koffie en thee

Meerprijs
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Meerprijs aanvullingen op Zeilerslunchbuffet:
- Melk en Jus d’orange
€ 2,00 p.p.

DRANKARRANGEMENTEN
Gezelschappen v.a. 20 personen kunnen gebruik
maken van onze drankarrangementen met
onbeperkte keuze uit ons Hollands assortiment:
frisdrank, koffie, thee, huiswijn en Heineken tapbier
Drank arrangement:
gedurende - 2 uur
gedurende - 3 uur
gedurende - 4 uur
gedurende - 5 uur

€
€
€
€

13,25 p.p.
17,75 p.p.
22,00 p.p.
26,00 p.p.

Meerprijs aanvulling luxere koffie en
thee soorten:
Cappuccino, Latte,
verse Muntthee

€

0,50 p.k.

Meerprijs aanvulling luxere biersoorten
o.a. Wieckse Witte, Radler,
Desperados, Sol, Palm,
Westmalle
€

1,00 p.gl

CAPTAINS LUNCHTAFEL (1 uur) € 17,00 p.p.
Bruin en wit zuurdesembrood
Ciabatta en Maïsbrood
Tonijnsalade
Gerookte zalm
Surimi
Serranoham
Goudse kaas
Brie van de mat
Mozzarella tomaat salade met basilicum en rucola
Kroket met mosterd
Tapenade
Roomboter
Griekse yoghurt
Gemengde noten
Honing
Vers seizoensfruit
Koffie, thee, melk en jus d’orange
WALKING LUNCH (2 uur)
€ 25,00 p.p.
Bruchetta’s assorti belegd met
serranoham met blauwschimmelkaas,
homemade tonijnsalade,
carpaccio met pesto
Mini zachte bolletjes belegd met mini kaas-, vlees-,
groente- en kipkroketjes
Mini wraps met gerookte zalm en roomkaas
en geitenkaas met honing
Stokje saté in satésaus in cilinderglaasje
Mini glaasje ice coffee met hazelino
Spiesje met vers fruit en munt
Glaasje gevuld met frozen yoghurt en verse jus
Koffie, thee, melk en jus d’orange

ONTBIJT
ONTBIJT WIJDE BLIK (1 uur)
Croissants naturel
Croissants met kaas
Ontbijtkoek
Biologische jam
Roomboter
Vruchten yoghurt
Koffie en thee

€ 10,00 p.p.

Meerprijs aanvullingen op Ontbijtbuffet:
- Melk en Jus d’orange
€

2,00 p.p.
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SMAAKVOLLE SUGGESTIES
fingerfood - bites - barbecues ‘17

FINGERFOOD (per stuk)
-

Spinazie-kaas kroketje
Bitterbal van de Croquetteurs
Kaasstengel
Albondigas
Yakitori spiesje
Spiesje met mozzarella & tomaat
Mini saucijzenbroodje

BARBECUES

€
€
€
€
€
€
€

1,00 p.s.
1,00 p.s.
1,00 p.s.
1,25 p.s.
1,50 p.s.
1,75 p.s.
1,75 p.s.

- Mini wraps assorti met gerookte zalm,
kip en carpaccio
€

1,75 p.s.

- Garnalencroquetje

€

2,00 p.s.

- Assorti van sushi, maki en nigiri
(minimaal 100 stuks)

€

2,00 p.s.

€

2,25 p.p.

- Mini Quiches zalm, kaas & lorraine €

2,25 p.s.

- Bruschetta‘s met Geitenkaas en pesto
serranoham met blauwschimmelkaas,
carpaccio met pitten en Parmezaan
gerookte zalm met roomspread
€

2,50 p.s.

-

2,50 p.s.
2,75 p.s.
3,00 p.s.
5,00 p.s.

- Crudités van rauwkost met aïoli,
tapenade en landbrood

Mini bolletje met mini kroket assorti €
Puntzakje met verse friet en mayo €
Mini bolletje met mini hamburger €
Verrine met 2 stokjes saté garni
€

ZEILERSBARBECUE
€ 24,75 p.p.
De grillmasters van Ottenhome grillen onbeperkt
voor je op de Weber barbecues:
Vis van de dag geroosterd op een cederhouten
plankje met lemonpepper
Runderhamburgers
Gemarineerde kipdijsaté
Runderworstjes
Maïskolven met chili/komijnmayonaise
Zomerse koolsalade met venkel, bleekselderij,
rozijntjes, koriander en pittenmix
Pasta salade met mini tomaatjes, courgette,
rucola, pesto en pompoenpitten
Spinaziesalade met feta, komkommerlinten,
geroosterde pittenmix, chilivlokken en
aardbei/zwarte peperdressing
Geroosterde zomergroente uit de oven met sumak
Aardappeltjes uit de oven met rozemarijn en tijm
Satésaus, barbecuesaus, ballymalou relish, chutney
Tapenade en kruidenboter
Stokbrood
Meerprijs :
Kabeljauw filet van cederhouten plank
met olijven, kappertjes, zongedroogd tomaatjes
en Chermoula kruiden
€ 3,50 p.p.
CAPTAINSBARBECUE
€ 30,50 p.p.
De grillmasters van Ottenhome grillen onbeperkt
voor je op de Weber barbecues:

BITES
GEZOND
€
Radijsjes, komkommer, mini tomaatjes,
babycarrots met aïoli en tapenade
nootjes, kaasstengels en olijven

3,75 p.p.

KOUD HOLLANDS
Nootjes, zoutjes, blokjes oude kaas,
olijven en ossenworst

4,25 p.p.

€

WARM HOLLANDS
€ 4,75 p.p.
Bitterballen, kaasstengels, mini loempia’s,
vlammetjes en gefrituurde garnalen
KOUD & WARM HOLLANDS
Mix van bovenvermelde hapjes

€

5,00 p.p.

WARM & KOUD SPAANS
€ 6,75 p.p.
Groene en zwarte olijven, fuet,
Serranoham, Manchego kaas, inktvisringen,
spinazie kaas- en chorizokroketjes,

2

Gemarineerde ossenhaasspiesjes
Gamba spiesjes in knoflook-Chili olie
Lamskoteletjes
Vis van de dag geroosterd op een cederhouten
plankje met lemonpepper
Runderhamburgers
Gemarineerde kipdijsaté
Maiskolven met chili/komijnmayonaise
Zomerse koolsalade met venkel, bleekselderij,
rozijntjes, koriander en pittenmix
Pasta salade met mini tomaatjes, courgette,
rucola, pesto en pompoenpitten
Spinaziesalade met feta, komkommerlinten,
geroosterde pittenmix, chilivlokken en
aardbei/zwarte peperdressing
Geroosterde zomer groente uit de oven met sumak
Aardappeltjes uit de oven met rozemarijn en tijm
Satésaus, barbecuesaus, ballymalou relish, chutney
Tapenade en kruidenboter
Stokbrood

SMAAKVOLLE SUGGESTIES
buffetten ‘17

BUFFETTEN

BUFFETTEN

LA DOLCE VITA
€ 28,50 p.p.
Rundercarpaccio met kappertjes en pesto
Zalmcarpaccio met linzen-mierikswortel salsa
Salade Caprese met tomaat, basilicum en burrata
Radicchio met balsamico olie en geitenkaas
Prosciutto op bedje van rucola en olijven
Gestoomde makreel met venkel-sinaasappelsalade
Risotto met doperwtjes en munt
Penne met kipdijfilet, paprika, paksoi, champignons
in romige mascarpone saus
Aubergine schotel met feta
Gehaktballetjes met tomaat, olijven & mozzarella
Kabeljauw van Cederhout met olijven, kappertjes
en zongedroogde tomaatjes
Courgette salade met Parmezaanse kaaskruiden
Focaccia en ciabatta
Parmezaanse kaas, Pesto
Zongedroogde tomaatjes
Olijven en Tapenades

TAPAS AAN DE WATERKANT € 28,50 p.p.
Proeverij van Spaanse hammen
Fuet
Manchego kaas
Spiesjes met tomaat/mozzarella
Gevulde olijven mix
Gevulde pepers
Proeverij van mini kroketjes met Chorizo,
geitenkaas en spinazie
Groene salade met Cabrales en walnoten
Komkommer venkelsalade met dille
Albondigas de carne
Pinchos de Barca (ossenhaasspiesjes)
Calamaris
Rape (stukjes zeeduivel in bierbeslag)
Pollo al ajillo
Spaanse rijst met paprika, pepers en pitten (paella)
Patatas Bravas
Aïoli en Landbrood

STREETFOOD OP DE STEIGER € 29,50 p.p.
INDIA:
Curry met kurkuma en kokos
Basmati rijst
Papadums met zoet zure kachumber salade
met tomaat, komkommer, munt en koriander
Naanbrood

CAPTAINSBUFFET
€ 30,50 p.p.
Salade van galia, honing en Cantaloupe meloen
met parmaham
Tuinsalade met frambozen, burrata en groene
asperges
Rundercarpaccio met kappertjes, pitten
en Parmezaan
Quinoa salade met rosbief, pecannoten en
gesmoorde rode ui in balsamicoazijn
Veldsla met gestoomde makreel, linzen, rode kool
en komkommerspaghetti met dragondressing
Caesarsalade met Italiaanse radicchio, ansjovis,
gemarineerde kipdijstukjes ei en Parmezaan
Ossenhaasspiesjes met pepersaus
Kabeljauw op cederhout gegaard met trostomaatjes
en kappertjes
Curry van kip, kurkuma en kokos
Ambachtelijke gehaktballetjes uit de oven met
mozzarella, tomaat en basilicum
Spinaziesalade met feta, komkommerlinten,
geroosterde pittenmix, chilivlokken en aardbeipeperdressing.
Zomerse koolsalade met venkel, bleekselderij,
rozijntjes, koriander en pittenmix
Vers gewokte seizoensgroente
Rosemarijn aardappeltjes uit de oven
Basmati rijst
Home made tapenade en kruidenboter

MAROKKO:
Kippenvleugeltjes met ras el hanout
Couscous met sumak, amandelen en abrikozen
Krokante Harissa aardappeltjes uit de oven
met yoghurt munt dip
NEW YORK:
Van de Weber bbq:
Runderhamburgers met cheddar cheese,
relish en waterkers
Gegrilde maïskolven met Chili-komijnmayonaise
Burgerbolletjes
Chipoula bbq saus
MEXICO:
Maïs taco’s zelf te vullen met:
relish, rundergehakt, kidneybonen,
maïs, guacamole, tomatillo,
Mexicaanse koolsalade,
kaas en zure room
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SMAAKVOLLE SUGGESTIES
walking/sitting dinner - nagerechten ‘17

SIT DOWN DINNER

WALKING DINNER

Je bepaalt zelf het (keuze) menu voor je gasten:

Je bepaalt zelf 5 gerechtjes voor je gasten:

- 3 gerechten
- 4 gerechten
- 5 gerechten

- 5 gerechtjes

€ 29,50 p.p.
€ 37,50 p.p.
€ 42,50 p.p.

KOUDE VOORGERECHTEN
- Rundercarpaccio met kappertjes, pesto, pitten
en Parmezaanse kaas
- Gerookte zalmcarpaccio met mosterd dille
- Salade met Egmondse geitenkaas
- Caesarsalade met gerookte kip en ansjovis
- Salade Caprese met buffelmozarella, burrata,
pomodori en basilicum
- Antipasti assorti van buffelmozarella, burrata,
Parmaham, gegrilde groente en gerookte zalm
(meerprijs € 2,50 p.p.)
SOEPEN
- Kerstomatensoep
- Oesterzwammen soep
- Kreeftenbisque

-

Glashapje met couscous, muntdip en runderreepjes
of

Glashapje van quinoa salade met spinazie en
geitenkaas
of
Glashapje met pasta caprese en mini buffelmozarella

---

Rundercarpaccio met kappertjes, pesto, pitten
en Parmezaanse kaas
of
Gerookte zalmcarpaccio met mosterd dille
of
Salade caprese

---

-

Shooter kerstomaatjes soep
Shooter truffelzwammen soep
Mini scroppino

of
of

---

Brochette van Ossenhaaspuntjes
of
Brochette van gamba’s in knoflookchili
of
Brochette met geroosterde groente met haloumi

TUSSENGERECHT
- Scroppino

---

Glaasje Frappucino met mini hazelino
Chocolade ijslollie met mini brownie
Salade van vers fruit

HOOFDGERECHTEN
- Brochettes (2) met gamba’s in knoflook Chili olie
- Brochettes (2) van ossenhaaspuntjes met
pepersaus
- Combinatie: brochette met gamba’s en een
brochette van ossenhaaspuntjes
- Zalmmoot van cederhout met lemonpepper
- Penne met mascarponesaus en verse groente
- Lamsrack met honing mosterd dressing
- Ierse ribeye (meerprijs € 4,50 p.p.)

of
of

NAGERECHTEN
Verse salade van seizoens fruit
Ben & Jerry’s assorti
Crème brûlée met vanille
Brownies met slagroom
Scroppino

NAGERECHTEN
- Mini Hazelino met mini glaasje frappuccino
- Chocolade ijslollie met mini glaasje frappuccino
- Chocolade taart
- Crème brûlée
- Tiramisu
- 4 soorten vers fruit van het seizoen met
bolletje sorbetijs

€
€
€
€
€

4,00 p.p.
4,00 p.p.
4,00 p.p.
4,00 p.p.
4,50 p.p.

FROZEN YOGHURT BUFFET € 5,00 p.p.
Met stevia gezoete frozen yoghurt
en buffet vol met toppings naar keuze uit
noten, granola, chocolade, rood fruit
en honing

Bij het voorgerecht serveren we:
ambachtelijk landbrood en tapenade
Bij de hoofdgerechten:
aardappelgarnituur en verse groente uit de wok

€ 37,50 p.p.
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DESSERTBUFFET
Luxe roomijs taart
Mini Meringues
Soesjes met chocolade en slagroom
Cheesecake taart
Brownies met slagroom

€

6,75 p.p.

SMAAKVOLLE SUGGESTIES
eilandstop - tea - aan boord ‘17

EILANDSTOP (min. 25 personen)

VOOR AAN BOORD

Medewerkers van Ottenhome staan op het eiland
voor je klaar met statafels, zitzakken en catering

OVERLEVINGSPAKKET
Blikje Bier
Blikje frisdrank
Energy bar
Zakje chips

€

ZEILERS LUNCHPAKKET
Blikje spa blauw
Blikje frisdrank
Landbrood met brie van de mat
Landbrood met boeren achterham
Gevulde koek

€ 11,50 p.p.

TAKE A BREAK
Assorti van mini brownies, muffins,
hazelnoot- en caramelcookies en
2 blikjes (fris)drank naar keuze

€ 10,00 p.p.

TAKE A WRAP
€ 12,50 p.p.
Olijven, kaasstengels,
2 hartige gevulde mini wraps p.p.
(mix van carpaccio, kip, geitenkaas en zalm)
en 2 (fris)drankjes naar keuze
Meerprijs: glas Cava

€

HARING HAPPEN
Hollandse (nieuwe) haring met
Amsterdams uien en 2 drankjes

€ 10,00 p.p.

Meerprijs: glas Korenwijn

€

CAPTAINS LUNCHPAKKET
€ 15,00 p.p.
Blikje spa blauw, blikje frisdrank
Wrap gevuld met gegrilde kip en guacamole
Wrap gevuld met gerookte zalm crème fraîche
Landbrood met brie van de mat
Landbrood met boeren achterham
Handfruit

4,50 p.g.

3,00 p.g.

BORRELTAS - voor 4 personen
€ 39,50 p.t.
Fles rosé, 4 blikjes bier en 4 blikjes fris
Kaasstengels, Tuc en Pringles

PALING PROEVERIJ
Gerookte IJsselmeer paling proeven
op een eiland in en met Wijde Blik
en 2 drankjes

€ 15,00 p.p.

Meerprijs: glas Berenburg

€

BUBBLES & BITES - voor 4 pers. € 45,00 p.t.
Fles Cava
Fles mineraalwater
Manchego kaas, fuet, olijven en Pringles

3,00 p.g.

OTTENHOME TEA (1½ uur)

HAPJESTAS - voor 4 personen
€ 65,00 p.t.
Fles rosé
4 blikjes bier
4 blikjes frisdrank assorti
Fles mineraalwater
Kaasstengels, Tuc, Pringles
Manchego kaas en blokjes oude kaas
Fuet en serranoham
Pomodori tomaatjes, komkommer en radijsjes
Landbrood met aïoli en tapenade

Mini brownies, muffins
€ 12,50 p.p.
Mini hazelnoot- en caramelcookies
Witte en pure chocolade lolly’s
Mini meringue
Bruschetta’s met gerookte zalm en crème fraîche
Wraps met kip en guacamole
Appelsap en Jus d’orange
Koffie en thee buffet
Meerprijs: Glas Cava

6,50 p.p.

€

4,50 p.g.

CADEAUBONNEN
Als je iemand eens op een originele manier wilt
verrassen, geef ze dan een bon van Ottenhome.
Een Zeilbon, Sloepenbon of een Restaurantbon.
De Cadeaubon wordt feestelijk verpakt, voorzien
van tekst/felicitatie naar keuze en kan ook
verzonden worden. Mail of bel ons!

OTTENHOME B.V.
Zuwe 20
1241 NC Kortenhoef
tel. 035-5823331
info@ottenhome.nl ● www.ottenhome.nl
K.v.K. 32148752
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