
 

GROEPENKAART - LUNCH 
 
Tomaten-Paprikasoep          5½  
met Napoli salami, bosui, peterselie, gedroogde tomaat en 
geroosterde paprika en een broodstengel 
 
Harira           6 
Midden-Oosterse soep van linzen en kikkererwten, kleine pittige 
gehaktballetjes, crème fraîche en koriander 
 
 
Sandwich van desembrood (keuze uit meergranen of licht) met: 
Geitenkaas           9 
met hummus, rode ui, tomaat, olijf en avocado 
 
Duo Italiana          8 
één sandwich met salami, hummus en gegrilde groenten en één  
sandwich met Mortadella, tomaat, kappertjes en sla  
 
Gerookte zalm          9 
met mesclun sla, rode ui, kappertjes en vadouvan crème 
 
Kroketten           8 
twee ambachtelijke kroketten en bietenmosterd 
 
Khogreen salade          14 
groene asperge, peultjes, haricots verts, gedroogde ham,  
brandnetelkaas, avocado en salsa van koriander en walnoot 
zonder gedroogde ham         11 

 
 
Lunch op Tafel           15 
Op tafel serveren wij op passende schalen en plankjes: 

 Verse desem sandwiches (± 1.5 pp) belegd met diverse vleeswaren, 

broodsalades en kaassoorten met passend garnituur. 

 Kleine portie paprika-tomatensoep 

 Broodje kroket met rode bietenmosterd 

 Appelsap, jus d’orange, water en melk (1.5 glas pp)   



 

GROEPENKAART - LUNCH 
 
Genieten van lekkere hapjes en thee van 't Theewinkeltje met de High Tea 

 Huisgemaakte zoetigheden 

 Ovenverse scones 

 Twee soorten taartpuntjes 

 Sandwich van zuurdesembrood met wisselend beleg en garnituren 

(twee soorten beleg) 

 Omelettaart van geroosterde groente en geitenkaas 

 Kopje dagsoep 

 Ambachtelijke jam, clotted cream en vanille custard 

 Een royaal assortiment van diverse thee van  “Het Theewinkeltje”  

 

KEUZE 

Als groep maken jullie de keuze uit de groepenkaart, lunch op tafel of de high 
tea. 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. 
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