
 
 

WALKING DINNER 
Een goede gelegenheid om op informele wijze met een groter gezelschap te 

kunnen genieten van heerlijke, exclusieve kleine gerechtjes. Bij uitstek 

geschikt voor een bijzondere gelegenheid in een gemoedelijke sfeer. 

  

Voor gezelschappen vanaf 35 gasten. 

Alle prijzen zijn exclusief BTW. 

 

 

  

 
 
 

Walking dinner du Chef - € 50,00 p.p. 

Een verrassingsdiner samengesteld door de chef-kok bestaande uit 

heerlijke kleine gerechtjes aangepast aan het seizoen. Wij serveren 

dit diner vanaf vijf tot maximaal tien gangen. Prijs per persoon per 

gang is € 10,00. 

 

5 gangen à € 50 per persoon 

 

 

Walking dinner 'Molenaar' - € 60,00 p.p. 

Een informele vorm van een diner, samengesteld uit heerlijke kleine 

exclusieve gerechtjes. Wij serveren dit diner vanaf vijf tot 

maximaal acht gangen. Prijs per persoon per gang is € 12,00. 

 

5 gangen à € 60 per persoon 

 

* 

Rouleau van Schotse gerookte zalm en Hollandse Kegge garnalen met 

Avruga kaviaar 

* 

Bisque aux crevettes Oriëntale 

* 

Getrancheerde tournedos van het MRY-rund met peterseliewortelcrème 

en Colheitaportsaus 

* 

Proeverij van kaas met kweeëngelei 

* 

Chocoladetaart met crème cru-vanilleroomijs en karamelsaus 

* 
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geschikt voor een bijzondere gelegenheid in een gemoedelijke sfeer. 
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Walking dinner 'Cuisinier' - € 75,00 p.p. 

Een informele vorm van een diner, samengesteld uit heerlijke kleine 

exclusieve gerechtjes. Wij serveren dit diner vanaf vijf tot 

maximaal acht gangen. Prijs per persoon per gang is € 15,00. 

 

5 gangen à € 75 per persoon 

 

*  

Homard à la Newburg 

*  

Briochebrood met ganzenrillette en truffel  

* 

 Lamsrack met butternut en Ierse whiskeysaus 

*  

Exclusief kaasplateau met pruimenrondo  

*  

Vergulde dadelwalnotentaart met malagaroomijs  

* 

 

Walking dinner Maatwerk - € 72,00 p.p. 

(richtlijn, per persoon, nadere invulling en prijs volgt in overleg 

met de chef-kok) 

 

 


