Foodbook
Het Oude Tolhuys

te bestellen vanaf 20 personen, tot 50 personen is de kok er alleen de 1ste ronde bij.
Boven de 50 persosonen zit de kok inclusief de prijs

Aardappel salade

met bieslook en crème fraîche

Romeinse salade

met ansjovis, zacht eitje en gepofte tomaat

Pasta salade

met gerookte spek, romige dressing en gegrilde paprika

Tomaten salade

met gele tomaat, mozzarella en verse pesto

Vloerbrood

met tapanade en gezouten boter

Varkenshaas

met geroosterde pompoen en bosui

Kip stoofpotje

met prei, knolselderij en bospeen

Risotto

van parelgort met spinazie en waterkers

Charlotte aardappel

geroosterd met zeezout en knoﬂook

37,50

Bistro buffet

Italiaans bistro buffet

te bestellen vanaf 20 personen, tot 50 personen is de kok er alleen de 1ste ronde bij.
Boven de 50 persosonen zit de kok inclusief de prijs

Pruimtomaten salade

met geroosterde courgette en gebranden feta

Gemarineerde zalm

met tomaat, rode ui, limoen en komkommersalsa

Aardappel salade

met gebakken spelt en romige dressing

Romeinse salade

met gerookte kip, zongedroogde tomaat, zacht eitje en croutons

Vloerbrood

met hummus van gedroogde tomaat en gezouten boter

Varkenshaas

met saus van gegrilde rode paprika

Maiskip

met anijs, champignon, kokos en groene curry

Linquine pasta

met verse tomaat, bosui, doperwten en tallegio

Krieltjes

gestoomd met kervel, roomboter en zeezout

35,00

Bistro buffet

Voorjaar bistro buffet

te bestellen vanaf 20 personen, tot 50 personen is de kok er alleen de 1ste ronde bij.
Boven de 50 persosonen zit de kok inclusief de prijs

Bieten salade

met appel, geitenkaas, zonnebloempitten en honing

Gesneden runderlende

van de smoker met gepofte balsamico tomaatjes

Aardappel salade

met peterselie en gebakken spekjes

Groenten salade

geroosterd met gebranden walnoten

Bakkersbrood

met frisse dipper, kruidenboter en roomboter

Runder biefstuk

puntjes met stroganoffsaus

Warme salade

met chorizo saucijs, rode ui, paprika, bosui en tomaat

Witlof

geroosterd met groene kruiden mousseline

Roseval aardappel

geroosterd met gebakken ui en knoﬂook

35,00

Bistro buffet

Najaar bistro buffet

te bestellen vanaf 20 personen, tot 50 personen is de kok er alleen de 1ste ronde bij.
Boven de 50 persosonen zit de kok inclusief de prijs

Romeinse salade

met olijven, cherry tomaatjes, sperziebonen, ei, spekjes en feta

Halloumi salade

met geroosterde perzik, groene asperge, cherry tomaatjes, peultjes, kikkererwten en walnoot

Frisse salade

met rode ui, taugé, bosui, zoet zure komkommer, radijs en soya dressing

BLT pasta salade

met spek, tomaat, avocado, parmezaanse kaas en skyr

Boerenbrood

met hummus van gedroogde tomaat en gezouten boter

Ossenhaas puntjes

met gebakken ui, paddestoelen en honing whiskey saus

Bloemkool

gebakken met knolselderij en olie van raz el hanout

Wijting

Gebakken met roze garnalen, venkel, prei en saus van cognac

Aardappel gratin

met knolselderij, groene asperge en tallegio

32,50

Bistro buffet

Bistro buffet

te bestellen vanaf 20 personen, tot 50 personen is de kok er alleen de 1ste ronde bij.
Boven de 50 persosonen zit de kok inclusief de prijs

Venkel salade

met ingelegde venkel, mesclun sla, radijs, komkommer en geitenkaas

Parel couscous

met aubergine, gele paprika, courgette en peterselie

Quinoa salade

met granaatappel, andijvie en geroosterde aardappel

Romeinse salade

met sperziebonen, olijven, rode ui en tomaat

Bakkersbrood

met frisse dipper, kruidenboter en roomboter

Pasta

met gebakken bloemkool, courgette, doperwten en tomatensaus

Groenten

ovengegaard met spruiten, wortels, paddestoelen en brood crumble

Tofu

gegrild met asperge, groene bonen en tomatensaus

Roseval aardappel

geroosterd met diverse kruiden

35,00

Bistro buffet

Vegetarisch buffet

te bestellen vanaf 20 personen, tot 50 personen is de kok er alleen de 1ste ronde bij.
Boven de 50 persosonen zit de kok inclusief de prijs

Zuurkool
stamppot

Boerenkool
stamppot

Peen en ui
stamppot

Rundersukade

gestoofd met knoﬂook jus

Rookworst

ambachtelijk

Gehaktballen

volgens oma’s recept met uitjes en jus

Spek

gebakken

Garnituren

Amsterdamse uitjes, grove mosterd en piccalilly

25,00

Bistro buffet

Hollands stamppot buffet

te bestellen vanaf 20 personen, inclusief kok

Bieten salade

met zalm, appel, walnoot, veldsla, zoetzuur en gele ui

Parel couscous

met rode ui, rode kool, olijven, koriander, citrus dressing en pecannoten

Rib-eye

traag gegaarde met cherry tomaat, bospeen, paprika, rucola en Jersey kaas

Tonijn salade

met tomaat, avocado, komkommer, ui en croutons

Landbrood

met tapanade en boter

Kip

gemarineerd in honing en soya met gekarameliseerde bospeen, oesterswammen en bosui

Braadstuk

traag gegaard met geroosterde pastinaak en rode ui chutney

Aardappel puree

van aardappel, zoete aardappel en pompoen

Dorade

op de huid gebakken met geroosterde bieten en saus van chorizo

Volkoren pasta

met spinazie, gebakken paddestoelen en truffel

Spitskool

gebakken met vadouvan, ui en spekjes

42,50

Seizoens buffet

Pan op tafel buffet

te bestellen vanaf 20 personen. Inclusief kok en borden. Bestek regelt de locatie.

Feta

35,00

Geroosterd met gemarineerde pruimtomaten, basilicum en rucola

Chicken

Leg BBQ roasted met geroosterde bospeen en venkel

Meringue

De echte Franse met lemoncurd

Bistro menu 2

te bestellen vanaf 20 personen. Inclusief kok en borden. Bestek regelt de locatie.

Romeinse salade

37,00

met een zacht gekookt eitje, gegrilde kip, ui, geraspte kaas en knoﬂook croutons

Biefstuk

met bearnaise saus en rustique frieten

Crème brûlee

met vanille crème

Bistro menu 3

te bestellen vanaf 20 personen. Inclusief kok en borden. Bestek regelt de locatie.

Charcutterie

van serranoham, spinata romana, machego, tomaat, olijven en landbrood

Gnocchi

met basilicum pesto en paddestoelen

Tate tartin

van appel met boeren vanille ijs

39,00

Bistro diner

Bistro menu 1

te bestellen vanaf 20 personen, Inclusief kok en borden. Bestek regelt de locatie.

Taartje

van forel met een krokantje van wit brood, diverse mini groenten, zure room en wasabi mayonaise

Komkommer soep

met yoghurt mousse, croutons en chilli pepers

Sukade

gesplitst met paarse wortel, potato paties en rode wijn jus

Bramen crème

met een mousse van witte chocolade, merengue en een spiegel van bramen

45,00

Walking dinner

Walking diner 4 gangen

te bestellen vanaf 20 personen, Inclusief kok en borden. Bestek regelt de locatie.

Taartje

van roggebrood, vijgen, crème van manchego, ui, hazelnoot en basilicum

Komkommer soep

met yoghurt mousse, croutons en chilli pepers

Bloemkool mousseline

met een gepocheerd eitje, kervel, oesterzwammen en manchego

Eendenborst

met schorseneren, paarse wortel, eekhoorntjes brood en crème van knolselderij

Cheesecake

van limoen, kokos en roodfruit

55,00

Walking dinner

Walking diner 5 gangen

te bestellen vanaf 20 personen, Inclusief kok en borden. Bestek regelt de locatie.

Taartje

van forel met een krokantje van wit brood, diverse mini groenten, zure room en wasabi mayonaise

Komkommer soep

met yoghurt mousse, croutons en chilli pepers

Geitenkaas

taartje met een bodem van polenta, structuren van wortel, radijs en een krokante taco

Coquilles

met een pompoen crème, biet, asperge, kofﬁe crumble, sisho purple en sinaasappel bearnaise

Runderhaas

met gekonﬁjte aardappel, paarse wortel, eekhoorntjes brood en jus van gepofte knoﬂook

Cheesecake

van limoen, kokos en roodfruit

62,00

Walking dinner

Walking diner 6 gangen

te bestellen vanaf 20 personen, inclusief kok en borden. Bestek regelt de locatie.

Mousse van oude kaas

met tomatenjam, zoet zure chioggia biet, radijs, tomaat en komkommer

Gele paprika soep

met mascarpone, lente ui en oesterswammen

Groente tuintje

met mousse van rucola, radijs, gekookt kwartel eitje, wortel, komkommer, asperge en biet

Tompouce

met blauwe schimmelkaas crème, asperge, bospaddestoelen, pompoen en courgette

Sukade

gesplitst met paarse wortel, potato paties en rode wijn jus

Bavaroise

van kokos met mango chutney en pistache crumble

87,50

Uitgeserveerd

Uitgeserveeerd diner 6 gangen

Tasty backyard barbecue

te bestellen vanaf 20 personen. Inclusief kok, borden en bestek regelt de locatie.

Griekse salade

30,00

met komkommer, tomaat, rode ui en kalamata olijven

Pasta salade

Aardappel salade

met kwark, bieslook en rode ui

Kool salade

met bospeentjes en romige dressing

Rustique brood

met gezouten boter en Italiaanse dippers

Sashlick

van varkenshaas met paprika, rode ui en tomaat

Saucijs

gelakt met sweet en spicy bbq saus

Spicy chicken

op een spies met limoen, gember en sate

Burger

van black angus beef met relish

Zalm

met jonge prei en dille

Barbecue

met gegrilde paprika

Backyard barbecue

te bestellen vanaf 20 personen. Inclusief kok, borden en bestek regelt de locatie.

Aardappel salade

35,00

van geroosterde krieltjes, rode ui, crème fraîche, ham blokjes en peterselie

Pasta salade
Caprese

met gegrilde little gem sla, tomaat, gele paprika en balsamico

Geroosterde groenten

met romeinse sla, geitenkaas en zonnebloempitten

Rustique brood

met gezouten boter en Italiaanse dippers

Porto bello

gevuld met aubergine, tomaat, paprika en feta

Beef steak

met pepersaus

Wijting

met citroen dille boter

Jerk chicken

op een spies met paprika en ui

Braadworst

op een broodje met zuurkool en krokante uitjes

Barbecue

met pesto, doperwten, peultjes, mozzarella, gepofte paprika en brood crumble

Vegetarische barbecue

te bestellen vanaf 20 personen. Inclusief kok, borden en bestek regelt de locatie.

Griekse salade

30,00

met komkommer, tomaat, rode ui en kalamata olijven

Aardappel salade
Kool salade

met bospeentjes en romige dressing

Spinazie salade

met rode biet en geroosterde pijnboompitten

Rustique brood

met gezouten boter en Italiaanse dippers

Sashlick

van paprika, rode ui, tomaat en courgette

Vegetarische balletjes
met pittige skyr en harissa

Bloemkool

geroosterd met sate saus

Bietenburger

op een brioche broodje met avocado

Poto bello

met pompoen en feta

Barbecue

met kwark, bieslook en rode ui

Veganistische barbecue

te bestellen vanaf 20 personen. Inclusief kok, borden en bestek regelt de locatie.

Quinoa salade

30,00

met granaatappel, andijvie en geroosterde aardappel

Venkel salade

Rode kool salade

met rucola en sinaasappel

Parel couscous salade

met aubergine, gele paprika, courgette en peterselie

Rustique brood

met tapanade en tomaten hummus

Porto bello

burger in balsamico met tomaat, sla en vegan kaas

Sashlick

van ui, paprika, emping en champignon

Saté

van gemarineerde tofu met pittige sate saus en krokante ui

Hotdog

vegan variant met zuurkool en krokante ui

Zoete aardappel

gepoft met een veganistische kruidendip

Barbecue

met mesclun sla, radijs en komkommer

Onze pitmaster en het perfecte vuurtje
De smoker is een 21inch grote rook BBQ, waar onze pitmasters live de gerechten
bereiden. Onze pitmasters zijn echte profs die alles weten van een perfect
vuurtje tot de heerlijks stukken vlees die geschikt zijn voor onze smoker. Met hun
excellente temperatuurbeheersing krijgen de gerechten precies de juiste garing.

Texas smoker menu

te bestellen vanaf 20 personen (prijs is gebaseerd op 50 personen)
inclusief kok, disposable borden en bestek.

42,50

“Franky’s” Spare Ribs

Low en slow met Texas BBQ sauce

Chorizo saucijs

Sweet BBQ sauce, Franse kwark en bieslook

Pulled chicken

met BBQ raspberry sauce

Moink balls

Side dish

Lekkere gerechten voor erbij
Romaine salade met rode ui, tomaat en ciabatta croutons
American cole slaw
Roasted potato salad
Desembrood, knoﬂookboter, roomboter

Smoker

met geroosterd spek en sweet BBQ saus

Kansas City smoker

te bestellen vanaf 20 personen (prijs is gebaseerd op 50 personen)
inclusief kok, disposable borden en bestek.

52,50

American burger
met cheddar kaas

Chorizo saucijs

sweet BBQ saus, Franse kwark en bieslook

Sweet chicken leg

roasted met sweet BBQ Coca-Cola saus

Pulled pork

Side dish

Lekkere gerechten voor erbij
Romaine salade met rode ui, tomaat en ciabatta croutons
American cole slaw
Roasted potato salad
Desembrood, knoﬂookboter, roomboter

Smoker

met sweet BBQ saus

Real American smoker

te bestellen vanaf 20 personen (prijs is gebaseerd op 50 personen)
inclusief kok, disposable borden en bestek.

59,00

“Franky’s” Spare Ribs

Low en slow met Texas BBQ sauce

Chorizo saucijs

Sweet BBQ sauce, Franse kwark en bieslook

Pulled chicken

met BBQ raspberry sauce

Bavette
Salmon

met lemon pepper, sour cream en bietensalsa

Side dish

Lekkere gerechten voor erbij
Romaine salade met rode ui, tomaat en ciabatta croutons
American cole slaw
Roasted potato salad
Desembrood, knoﬂookboter, roomboter

Smoker

van black angus beef steak met Jack Daniels Tennessee honey saus

te bestellen vanaf 20 personen, inclusief kok

Aardbeien sorbet
Citroen sorbet
Mango Sorbet
Vanille roomijs

7,50

Dessert

Italiaanse ijscoman
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