Gorps Baantje 1, 5051 PX Goirle
013 577 4300
Ontvangst
o Koffie/thee
o met ambachtelijke appeltaart (fruitkwekerij de Braacken)
o met warm worstenbroodje van Willem Willems
o Ranja en cake voor de kinderen

1x
2x
€ 5,00 € 6,75
€ 4,25 € 6,00
€ 3,00

Lunch;
o Houthakkerslunch; grote kom soep met molenbrood en boter
o Lunch pakket; 2x belegd broodje (ham + kaas), krentenbol, fruit, candybar, drank
o Grote kom soep, 2x belegd broodje (ham-kaas), incl. koffie/thee/melk en verse jus
o Roovertsche Leij-lunch; bij aanvang een kopje groentebouillon met daarna diverse
kleine belegde broodjes met Walhoeve achterham, belegen kaas Gôols Lijntje,
Poppelse martino, tonijnsalade, mini zoete broodjes en een broodje Brabantse kroket
Incl. koffie/thee/melk en verse jus d’orange
Let op: het broodje kroket kan ook vervangen worden door een ambachtelijk worstenbroodje

€ 5,75
€ 9,75
€ 14,75

€ 18,75

BBQ (minimaal 15 personen; < 15 personen = + 10% van de vermelde prijs);
o Huis BBQ; Saté spies, braadworst, hamburger en kipfilet met huzarensalade,
stokbrood/kruidenboter, aardappel salade, rauwkost salade en fruit salade van de
Braacken met BBQ-saus, knoflook saus en saté saus
o Streek BBQ; Walhoeve hamburger, Elshorst saté spies, vispakketje
en Walhoeve rundersteak met stokbrood/kruidenboter, huzarensalade, aardappel
salade, rauwkost salade en fruitsalade van de Braacken met BBQ-saus,
knoflook saus en saté saus
o Kinder BBQ; hamburger, spies van mini frikadelletjes, worstje, frietjes, mayo
stokbrood/kruidenboter, huzarensalade, BBQ-saus en knoflook saus

€ 15,50

€ 21,00
€ 11,00

DINER;
o Op basis van de menukaart (seizoen afhankelijk) serveren we naar keuze
een 3- of 4 gangen diner. Dit bestaat uit;
• Voorgerecht; de welbekende streekplank met diverse lekkernijen uit
de directe omgeving zoals vlees, vis, kaas en charcuterie met brood en smeersels
• kopje soep (bij vier gangen diner) te kiezen uit twee soorten
• hoofdgerecht geselecteerd uit de menukaart met een mogelijkheid om uit
drie verschillende gerechten te kiezen (tournedos tegen meerprijs)
• dessert te kiezen uit twee verschillende gerechten
drie gangen € 26,75
vier gangen € 29,75

DESSERT;
o Mocht u een uitgebreid dessert buffet willen bestaande uit diverse
zoetigheden zoals bavaroise taarten, longleurs, petit fours, bonbons,
omelet Siberienne (ijs), vers fruit en slagroom (min. 25 personen)
o Dit buffet in plaats van het dessert bij één van de menu’s, supplement
o Vers fruit met vanille ijs en slagroom (<20 pers. in buffet vorm)
o Dessert van vanille Panna Cotta met honing, vers fruit en toefje slagroom

€ 12,50
€ 8,50
€ 5,50
€ 5,50

Gorps Baantje 1, 5051 PX Goirle
013 577 4300
BORREL;
o Brood met smeersels
o Streekplank; met diverse lekkernijen uit de directe omgeving zoals vlees,
vis, kaas en charcuterie met brood en smeersels
o Borrelgarnituur ambachtelijk van Tra uit Gôol en de Jong uit Rijen (4 p.p.)
o Assorti van worst, kaas, nootjes en 2x warme snack

€ 3,00
€ 7,00
€ 3,50
€ 4,50

o Afkoop drank (let op alleen deze prijzen zijn excl. BTW vermeld ivm BTW % hoog/laag tarief)
alle bieren van het vat en alcohol vrij, frisdrank, sapjes en wijn
1-uur € 8,50
2-uur € 14,50
2½–uur € 18,50 | 3-uur € 22,-- | 3½-uur € 25,50 | 4-uur € 29,00

Voor alle mogelijkheden zie: http://roovertscheleij.nl/menukaart/
Vergader faciliteiten;
o Speciaal hiervoor hebben we onze BENEEJE ruimte, geschikt voor zo’n 50 personen
in bioscoop opstelling.
o Kosten van deze ruimte zijn € 100,00 per dagdeel (incl. BTW) en is incl. gebruik van
groot beeld TV voor uw presentatie.(HDMI aansluiting voor computer presentaties incl. geluid)
o koffie/thee/water arrangement per dagdeel p.p.
€ 7,50

