ByPASs

(vanaf 10 personen)

Even opladen op een ouderwetse manier je eigen boterhammen smeren zittend aan tafel.
Op het buffet staat voor jullie klaar:
• Vers afgebakken harde gesorteerde broodjes
• Dikke sneeën Kildonks molenbrood
• Schalen met vers door de slager gesneden vleeswaren
• Jong-belegen en oude Hisse kaas
• Tomaten, komkommer en salade
• Echte boter
• Mayonaise, ketchup en mosterd
• Kannen melk, karnemelk, water koffie en thee
Per persoon € 10,00

Energy Powerlunch
Na een ochtend zitten, worden jullie bij de in/uitgang van De Pas verwelkomt met een Smoothie
van vers fruit en bio-yoghurt. Strek je benen, haal een frisse neus en geniet na 10 minuten in het
gezellige Café van een gezonde lunch.
Het lunchbuffet bestaat uit:
•
•
•
•
•
•

Goedgevulde seizoen soep van verse groentes gemaakt
Grofgesneden Kildonkse molenbroden
Hisse ham, rauwe ham, graskaas, oude Hisse kaas
Pure boter, olijventapenade en olie
Kommetje rauwkost van het seizoen
Kan melk, karnemelk, koffie, thee en water

Per persoon: € 13,00
Tot maximaal 25 personen in het Café, in andere ruimtes van De Pas voor meer dan 25 personen te bestellen.

Heeft u dieetwensen? Informeer naar onze mogelijkheden!

Glutenvrij

Vegetarisch

Brabantse koffietafel, royaal en zorgvuldig gedekt met lekkers
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Volgens oud Brabants gebruik starten we met een glaasje Brandewijn
Kopje groentesoep
Diverse soorten brood
Beschuit, peperkoek, rozijnenbrood
Oude Hisse Kaas en graskaas
Rauwe en gekookte ham, salami, leverworst, boerenjam
Maashorstkroket
Zult en Balkenbrij
Vleesragout van het seizoen
Echte boter
Koffie, thee melk, karnemelk, water, jus d’orange

Per persoon € 20,00

Extra lekkers erbij…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soep van de dag met verse groenten
Luxe harde broodjes met rauwkost zoals tomaat sla en komkommer,
carpaccio, rauwe ham, brie, oude kaas (per stuk te bestellen)
Luxe harde broodjes met rauwkost en smeersels zoals tomatensalsa,
kruidenkaas, humus, met kaas, ham, kip of eiersalade (per stuk te bestellen)
Tomatensoep met zelfgemaakte gehaktballetjes
Maashorst- of vegetarische kroket
Stokje kipsaté van tante Door
Rozijnenbol
Gehaktbal
Worstenbroodje van de Bakkers Lamers uit Heesch
Vers fruit (per stuk)
Kan Biologische Appelsap of jus d’orange

Heeft u dieetwensen? Informeer naar onze mogelijkheden!

Glutenvrij

Vegetarisch

€ 5,00
€ 4,50
€ 3,50
€ 4,50
€ 2,00
€ 3,00
€ 1,25
€ 3,50
€ 2,85
€ 1,50
€ 6,00

De Pas Evenementen Lunch
Kop soep
Broodje gerookte zalm
Broodje rauwe ham
Broodje kaas of ham
Broodje brie
Broodje eiersalade
Broodje gezond
Tosti Ham & Kaas
Melk
Jus d’orange of appelsap
Koffie en thee
•
•

€ 2,25
€ 2,50
€ 2,25
€ 2,25
€ 2,50
€ 2,25
€ 2,75
€ 2,50
€ 1,00
€ 1,50
€ 1,50

Gereduceerde lunchprijzen verkrijgbaar middels een lunchkaart à € 10,- per kaart
Diverse verse afgebakken broodjes wit en bruin

Heeft u dieetwensen? Informeer naar onze mogelijkheden!

Glutenvrij

Vegetarisch

