Eetkamer “de Laan”

Gastronomische Beleving!
De thuiskok brigade van
‘’RAS met spijzen’’
Staat onder aanvoering van Ruud Slootweg, de
kok. Gezamenlijk met de opdrachtgever tekent
Ruud voor het bedenken en bereiden van een
breed scala aan bijzondere gerechten. De basis
ligt bij klassieke bereidingen met een moderne
twist, compleet gemaakt door de invloeden
van elk seizoen. Een visie dicht bij de
oorsprong van rijke smaken en eerlijke
ingrediënten, waarbij we zoveel mogelijk
gebruik maken van lokale leveranciers. Een
walking dinner is een informele manier van
dineren waarbij de gerechten op een
dusdanige manier worden bereid, dat deze
staand te eten zijn. De gerechtjes worden
voorgesneden en gepresenteerd op handzame
bordjes. Omdat wij onze gerechten vers per
opdracht maken, kunnen wij u een zeer
uitgebreide menukaart bieden, waaruit u uw
walking dinner kunt samenstellen.
Vraagt u gerust naar alle mogelijkheden!

Walking Dinner
EETKAMER DE LAAN
Laan van Nieuw Oosteinde 296
2274 GG Voorburg
Telefoon: 070 – 347 51 52
info@eetkamerdelaan.nl
sales@rascatering.nl
www.eetkamerdelaan.nl
www.facebook.com/eetkamerlaan
Walking Dinner Thuis of Bedrijf
Het walking dinner, vorkjesdiner
of running dinner is een
opkomend fenomeen. Het biedt u
de mogelijkheid om een compleet
thuisdiner staand te nuttigen.
Leuk wanneer u informeel en lekker wilt
dineren, waarbij u zich vrij tussen uw
gasten kunt begeven. Of wanneer u niet
genoeg ruimte heeft om al uw gasten
zittend te herbergen. De gerechtjes zijn
allemaal op een dusdanige manier
bereid, dat ze eenvoudig met vork of
lepel te eten zijn.

Wat zijn de mogelijkheden?
Samenstelling van een
Walking Dinner
Een walking dinner bestaat uit zeven tot dertien
gangen en kan worden aangevuld met allerlei
extra’s. Wij beschikken over een uitgebreide
kaart, maar het is ook mogelijk om samen met
onze kok aan huis het menu samen te stellen.
Uiteraard kunnen wij ook rekening houden met
eventuele allergieën of overtuigingen, zodat uw
walking dinner voor iedereen een bijzondere
ervaring wordt.

Koude Gerechtjes

10 tot 19 personen

•

•

7 gangen € 42,50 p.p.

•

8 gangen € 47,50 p.p.

•

9 gangen € 52,50 p.p.

•

10 gangen € 57,50 p.p.

•

11 gangen € 62,50 p.p.

•

•

•

Vegetarische gerechtjes
Spiesje van tomaat, mozzarella,basilicum
Vleesgerechtjes
Mini carpaccio met pijnboompitjes
Eendenlever mousse, frisse salade, Portsaus
Ardennerham met meloen
Visgerechtjes
Diverse sushi
Salade met Hollandse garnalen en
rivierkreeftjes
Verse zalmtartaar

Warme Gerechtjes
•

•

Wij denken graag met u mee
Wij denken graag met u mee over de
samenstelling van het walking dinner. Hoe
ontvangen wij uw gasten? Hoe maakt u
optimaal gebruik van de beschikbare ruimte?
Onze jarenlange ervaring zorgt ervoor dat wij u
op details attenderen waar u misschien zelf nog
niet aan dacht. Desgewenst is er vooraf
veelvuldig contact om het diner tot in de
puntjes te verzorgen. Zo weet u zeker dat u op
de avond zelf de volledige aandacht kunt
schenken aan uw gasten.

Tarieven

Walking Dinner Assortiment

Vegetarische gerechtjes
Warme geitenkaas met tijm en honing
Wilde bospaddenstoelen bouillon
Mini kopje briesoep
Mini Thaise kippensoep
Vleesgerechtjes
Kwartelpootje met truffelpuree
Mini stukje ossenhaas met portsaus
Spies van gehaktballetjes in pittige
tomatensaus
Varkenshaasje met peperroomsaus
In soja gemarineerde varkenshaas met
bosuitjes

•

Visgerechtjes
Mini stukje tonijnfilet met zeekraal
Huisgerookte Noorse zalm
Vers gepocheerde zalm in een witte wijnsaus

•

Warme gerechtjes Exclusief:
Kwartelhammetje met licht honing sausje
Mini Pruimen Rouleau van kip
Lamsgehakt balletje gevuld met kwarteleitje
Warm gerookte zalm met Hollandaise saus

20 personen en meer
•

7 gangen € 40,00 p.p.

•

8 gangen € 45,00 p.p.

•

9 gangen € 50,00 p.p.

•

10 gangen € 55,00 p.p.

•

11 gangen € 60,00 p.p.

Tarieven zijn inclusief:

•
•
•
•

Uren van de kok en bediening tot en met
15 personen, daarboven nemen we een
extra medewerker mee.
Het diner (ingrediënten, bereiding)
Bestek, servies en servetten.
De schoonmaak van uw keuken.

