GROEPENKAART - LUNCH
Tomaten-Paprikasoep
napoli salami, bosui, peterselie, gedroogde tomaat en
geroosterde paprika en brood

5½

Bloemkool véloute
met crostini van zuurdesem, oude kaas, sesamstengel en peterselie

4½

Sandwich van desembrood (keuze uit meergranen of licht) met:
Geitenkaas
Geroosterde desemsandwiches met boerengeitenkaas,
gegrilde groentes, olijven, honing, oregano en pijnboompitten

9

Tonijnsalade
Huisgemaakte tonijnsalade, mesclun sla en gegrilde paprika

8

Kroketten
twee ambachtelijke kroketten en bietenmosterd

8

Khogreen salade
groene asperge, peultjes, haricots verts, brandnetelkaas, avocado
en salsa van koriander en walnoot

10

gerookte ham extra

3

Simmentaler Burger
16
huisgedraaid gehakt van simmentalerrund, rosé gebakken met
chimichurri salsa, augurkenrellsh, uiringen, oude brokkelkaas en frites
uit te breiden met bacon of kaas

+1

Kekburger
15
burger van kikkererwten met koolsla, blauwe kaas, aij amarillo mayonaise
en frites

GROEPENKAART - LUNCH
Lunch op Tafel*
Op tafel serveren wij op passende schalen en plankjes:
 vers afgebakken, ambachtelijke broodjes en sandwiches
(± 2,5 p.p.) belegd met diverse vleeswaren, broodsalades en
kaassoorten met passend garnituur.
 krentenbollen
 divers handfruit
 melk, karnemelk en vruchtensap
*vanaf 15 personen

15

3-gangen KHOTINSKY menu
30
Wij serveren een wisselend driegangen menu. Houd onze website in de
gaten om te zien wat onze chef heeft samengesteld!
KEUZE
Als groep maken jullie de keuze uit de groepenkaart, lunch op tafel of het 3gangen Khotinsky menu. Graag vernemen wij 2 dagen van te voren jullie keuze
en eventuele dieetwensen. Indien de wensen anders zijn neem dan contact met
ons op via info@khotinsky.com
AANTAL
De groepenkaart geldt voor groepen van 12 of meer personen.
Graag vernemen wij het definitieve aantal personen 2 dagen van te voren.
RESERVEREN
Reserveren kan snel en gemakkelijk via www.khotinsky.com/reserveren . Heeft u
liever persoonlijk contact mailt u dan naar info@khotinsky.com of bel met 078
2040000
AFREKENEN
Bij een zakelijke aangelegenheid is het mogelijk om een factuur na afloop te
ontvangen. Hiervoor ontvangen wij graag voorafgaand de factuurgegevens. Na
de lunch vragen wij uw visitekaartje achter te laten en ligt de rekening voor u
klaar ter ondertekening. De factuur wordt toegestuurd en dient binnen 14 dagen
betaald te worden.

