Voorlinden loves food
Food & drinks
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Voorlinden loves food
Arrangementen
Vergaderen
Ontbijt
Koffie
Lunch
Borrel
Sit down dinner
Walking dinner

Voorlinden loves food
Bij Voorlinden staan kunst, natuur en architectuur centraal. Deze drie
pijlers keren terug in alles wat wij onze bezoekers voorschotelen: van de
tentoonstellingen tot de menukaart. Onze cateringopties en arrangementen
zijn zorgvuldig samengesteld, met altijd de beste ingrediënten, het hele jaar
door. Want eten verdient alle aandacht.
Lokaal, biologisch & seizoensgebonden
Onze keuken werkt veelal met lokale, biologische en seizoensgebonden
producten. Waar mogelijk kiezen we voor duurzame ingrediënten en
leveranciers die, net als wij, bewust betrokken zijn.
Onze cateringmogelijkheden
Om het plannen van een event net wat makkelijker te maken, delen we hierbij
een aantal van onze arrangementen, dinersuggesties en smaakvolle extra’s.
Daarnaast bieden we de mogelijkheid zelf een menu samen te stellen.
Speciale wensen
Liever een volledig vegetarische lunch voor uw gasten of een veganistisch
diner? Onze chef-kok zit vol goede ideeën. Laat ons weten wat u in gedachten
heeft. Wij zijn te bereiken via event@voorlinden.nl en 070 512 16 60.
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VERGADEREN
Plan een vergadering in het landhuis of museum. Voorlinden heeft tal
van ruimtes beschikbaar voor zakelijke en particuliere bijeenkomsten tot
45 personen. Hiervoor hebben we een speciaal vergaderarrangement
samengesteld, met desgewenst een heerlijke lunch die we serveren op een
moment naar keuze. Beschikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur.

OCHTENDARRANGEMENT: € 15

Breid je arrangement uit

Bij ontvangst
- baristakoffie of thee

Ontbijt (zie ontbijtpagina)

Gedurende de ochtend
- onbeperkt water, koffie en thee
- croissant of pain au chocolat
In de pauze
- verse smoothie met seizoensfruit

MIDDAGARRANGEMENT: € 15
Bij ontvangst
- baristakoffie of thee

Tussendoortje
- handfruit (per stuk): € 1,50
- luxe notenmix (per bakje): € 3,50
- worstenbroodje van Robèrt van
Beckhoven: € 4,50
Lunch (zie lunchpagina)
Borrel (zie borrelpagina)
Diner (zie dinerpagina's)

Gedurende de ochtend
- onbeperkt water, koffie en thee
In de pauze
- hartige snack of huisgemaakt
taartje naar keuze
- frisdrank naar keuze

DAGARRANGEMENT: € 25
Combineer het ochtend- en
middagarrangement voor een
voordelige prijs

Prijzen zijn per persoon, exclusief kosten
voor zaalhuur, techniek en inclusief btw.
Wij vragen u voor alle gasten hetzelfde
menu te kiezen. Uiteraard houden wij
rekening met eventuele dieetwensen.
Gelieve deze vooraf aan ons te melden.
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ONTBIJT
Begin met een goed gevulde maag aan uw vergadering of
bijeenkomst. Geniet tot 10.30 uur van een heerlijk ontbijt.

VOORLINDEN-ONTBIJT: € 9,50

Breid je arrangement uit

Biologische yoghurt met granola,
honing en seizoensfruit

Ontbijt (zie ontbijtpagina)

Croissant of pain au chocolat
Baristakoffie of thee naar keuze

Tussendoortje
- handfruit (per stuk): € 1,50
- luxe notenmix (per bakje): € 3,50
- worstenbroodje van Robèrt van
Beckhoven: € 4,50
Lunch (zie lunchpagina)
Borrel (zie borrelpagina)
Diner (zie dinerpagina's)

Prijzen zijn per persoon, exclusief kosten
voor zaalhuur, techniek en inclusief btw.
Wij vragen u voor alle gasten hetzelfde
menu te kiezen. Uiteraard houden wij
rekening met eventuele dieetwensen.
Gelieve deze vooraf aan ons te melden.
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KOFFIE
Een bijeenkomst begint goed met een ontvangst met koffie,
thee en iets lekkers. Laat u verwennen door een van onze
barista's en trakteer uzelf op een huisgemaakt taartje.

Kies uit

Breid je arrangement uit

Baristakoffie of thee met
huisgemaakte koek
vanaf € 3,50 (tot 20 personen)

Tartelettes: € 4,00
- citroenmeringue
- chocolade-karamel
- framboos
- pistache

Baristakoffie of thee met
huisgemaakte appeltaart
vanaf € 6,50 (tot 20 personen)
Kankoffie of -thee met
huisgemaakte koek
€ 2,50 (tot 45 personen)

Huisgemaakte taarten: € 4,75
- appeltaart
- citroenmeringuetaart:
- frambozenkwarktaart

Prijzen zijn per persoon, exclusief kosten
voor zaalhuur, techniek en inclusief btw.
Wij vragen u voor alle gasten hetzelfde
menu te kiezen. Uiteraard houden wij
rekening met eventuele dieetwensen.
Gelieve deze vooraf aan ons te melden.
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LUNCH
Geniet van een welverdiende lunch. Kies voor een van onze
arrangementen of stel zelf een warm driegangenmenu samen.
Onze lunchmenu’s zijn te reserveren voor gezelschappen van 8
tot 45 personen.

MOMENTUM-MENU: € 12,50
Tramezzini’s Italiaanse sandwiches,
2 per persoon
Verschillende belegde minibolletjes
met vlees-, vis- en vegetarisch beleg
VOORLINDEN-MENU: € 15,50
Wisselend seizoenssoepje
Tramezzini’s Italiaanse sandwiches,
2 per persoon
Verschillende belegde minibolletjes
met vlees-, vis- en vegetarisch beleg
HIGHLIGHTS-MENU: € 17,50
Wisselend seizoenssoepje
Tramezzini’s Italiaanse sandwiches,
2 per persoon
Verschillende belegde minibolletjes
met vlees-, vis- en vegetarisch beleg
Broodje kroket met mosterd

Breid je arrangement uit

WARM DRIEGANGEN-LUNCHMENU: € 39,50

Couscoussalade: € 11,50
mozzarella, tomaat, olijven

VOORGERECHTEN

HOOFDGERECHTEN

NAGERECHTEN

Vitello tonnato
tonijnmayonaise,
kappertjes,
zongedroogde tomaat

Zoete aardappel
bonen, tempeh, bimi,
curryschuim

Panna cotta
sinaasappel,
Grand Marnier, karamel

Zeebaars
roseval, antiboise,
zeekraal

Chocoladetaartje
frambozensorbet,
crumble

Picanha
bimi, paprika, frites,
anticuchomarinade

Friandises
geserveerd met koffie of
thee naar keuze

Waldorfsalade: € 11,50
bleekselderij, druiven, appel,
walnoot, dolcetta
Frites: € 4,50
met huisgemaakte mayonaise

Ravioli
ricotta, spinazie,
walnoot
Velouté
doperwten, olijfolie,
bieslook

Prijzen zijn per persoon, exclusief kosten
voor zaalhuur, techniek en inclusief btw.
Wij vragen u voor alle gasten hetzelfde
menu te kiezen. Uiteraard houden wij
rekening met eventuele dieetwensen.
Gelieve deze vooraf aan ons te melden.
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BORREL
Luid de avond in met een rijkelijk aangeklede borrel.
Geniet van een glas champagne en heerlijke amuses.

À LA CARTE
Bitterballen met mosterd (per 6): € 7
Geitenkaaskroketjes met dragonmayonaise (per 6): € 9,50
Breekbrood met hummus € 4,50
Worstenbroodje van Robèrt van Beckhoven: € 4,50
Borrelplank diverse charcuterie, kaas, brood, Amsterdamse ui, cornichons
(ook vegetarisch mogelijk): € 12,50
AMUSES (per 3): € 11,25
Gelieve uiterlijk 2 dagen van te voren bestellen
Aranciniballetjes met tomaat, basilicum en Parmezaanse kaas
Crostini met artisjoktapenade en Taggia-olijf
Vitello tonnato met gegrilde tonijn en kalfsrosbiefkappertjesmayonaise
Geroosterde ossenhaas met portsjalot
Gemarineerde lamsfilet op een prikker van rozemarijn
Crostini met carpaccio, mascarpone, semigedroogde tomaat en pecorino
DRANKARRANGEMENT: vanaf € 10
per persoon
Huiswijnen, Heineken, Heineken
0.0%, diverse frisdranken

Ook te bestellen
Prosecco
per glas: € 9,00 | per fles: € 33,00
Champagne
per fles € 60,00

Prijzen zijn per persoon, exclusief kosten
voor zaalhuur, techniek en inclusief btw.
Wij vragen u voor alle gasten hetzelfde
menu te kiezen. Uiteraard houden wij
rekening met eventuele dieetwensen.
Gelieve deze vooraf aan ons te melden.
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SIT DOWN DINNER
Gezelschappen tot 100 personen serveren wij een sit down dinner - in
ons restaurant of op een speciaal ingerichte locatie op het landgoed.
Informeer bij ons naar de mogelijkheden.

DRIEGANGENMENU: € 49,50
VIERGANGENMENU: € 57,50
Voor- en tussengerechten
Vitello tonnato tonijnmayonaise, kappertjes, zongedroogde tomaat
Beef tataki ponzu, komkommernoedels, grapefruit
Tonijntartaar soja, sesamolie, wasabimayonaise
Jackmakreel avocado, komkommer, sesamzaad
Ravioli ricotta, spinazie, walnoot
Artisjok rucola, honing, walnoot
Vichyssoise aardappel, prei, zwarte truffel
Velouté doperwten, olijfolie, bieslook
Hoofdgerechten
Sukade roseval, bleekselderij, shiitake, mosterdjus
Picanha bimi, paprika, frites, anticuchomarinade
Zeebaars roseval, antiboise, zeekraal
Zalmrug wilde pinazie, jonge kriel, wittewijnsaus
Zoete aardappel bonen, tempeh, bimi, curryschuim
Auberginecurry basmatirijst, tofu, koriander, pinda

DRANKARRANGEMENT
vanaf € 24,50 per persoon
Diverse frisdranken, Heineken, Heineken
0.0%, huiswijnen, Acqua Panna, Pellegrino
op tafel, koffie en thee

Nagerechten
Panna cotta sinaasappel, Grand Marnier, karamel
Chocoladetaartje frambozensorbet, crumble

Wijnarrangement
Wij stellen graag een bijpassend
wijnarrangement voor u samen

Om uw bezoek aan het restaurant
voorspoedig te laten verlopen, vragen
wij voor het gehele gezelschap één menu
samen te stellen. Uiteraard houden wij
graag rekening met eventuele dieetwensen.
Gelieve deze vooraf aan ons te melden.
U kunt tot zeven werkdagen van tevoren
een wijziging in het aantal personen
doorgeven. Komt u na deze termijn met
minder personen dan opgegeven, dan zijn
wij genoodzaakt de menukosten van het
oorspronkelijke aantal personen in rekening
te brengen. Prijzen zijn per persoon,
exclusief kosten voor zaalhuur, techniek en
inclusief btw.
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WALKING DINNER
Op zoek naar een stijlvolle plek voor een walking dinner?
Gezelschappen van 100 tot 200 personen serveren wij zes
kleine gerechten, die van handzame bordjes en schaaltjes
worden genoten. Mocht u aan onderstaand menu een
gerecht van het sit down dinner-menu willen toevoegen,
dan is dit uiteraard mogelijk.
ZESGANGENDINER: € 65
Tonijntartaar
soja, sesamolie, wasabimayonaise
Artisjok
rucola, honing, walnoot
Velouté
doperwten, olijfolie, bieslook
Sukade
roseval, bleekselderij, shiitake, mosterdjus
Zalmrug
wilde spinazie, jonge kriel, wittewijnsaus
Chocoladetaartje
frambozensorbet, crumble

DRANKARRANGEMENT:
vanaf € 10 per persoon
Huiswijnen, Heineken, Heineken 0.0%,
diverse frisdranken

Prijzen zijn per persoon, exclusief kosten
voor zaalhuur, techniek en inclusief btw.
Wij vragen u voor alle gasten hetzelfde
menu te kiezen. Uiteraard houden wij
rekening met eventuele dieetwensen.
Gelieve deze vooraf aan ons te melden.
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Wilt u meer informatie over uw event bij Voorlinden?
Stuur dan een mail naar event@voorlinden.nl of bel 070 512 16 60.
We maken graag een afspraak met u.

Tot snel bij Voorlinden!

