__________________________________________________________________________________

Lunch

Broodjeslunch
Inclusief 1 glas melk of jus d’orange p.p. en handfruit

16,00 p.p.

Bruschetta
Tomaat • olijfolie • knoflook • basilicum • pecorino
Gerookte zalm
Zalm • roomkaas • rucola
Caprese
Mozzarella • tomaat • basilicum mayo • rucola
Lamsham
Ei • groene asperge • dragon mayonaise • land cress
Wrap van de dag
Invulling van de Chef
Gandaham
Geroosterde paprika • zongedroogde tomaat

Broodjeslunch Deluxe
Inclusief 1 glas melk of jus d ’Orange p.p. en handfruit

17,00 p.p.

Salade van de Chef
Invulling van de Chef
Bruschetta
Tomaat • olijfolie • knoflook • basilicum • pecorino
Gerookte zalm
Focaccia • gerookte zalm • roomkaas
Caprese
Mozzarella • tomaat • basilicum mayo • rucola
Lamsham
Ei • groene asperge • dragon mayonaise • land cress
Wrap van de dag
Invulling van de Chef
Gandaham
Geroosterde paprika • zongedroogde tomaat

De Euromast is in het bezit van een Golden Green Key Certificaat, het allerhoogste niveau in de
categorie dagrecreatie. In de Brasserie worden daarom diverse gerechten geserveerd, die gedeeltelijk
uit duurzame ingrediënten bestaan.

__________________________________________________________________________________
Broodjeslunch Kind

7,50 p.p.

Inclusief onbeperkt ranja (geserveerd in karaffen)

Huisgemaakte mini worstenbroodje
Bladerdeeg • knakworstjes
Zacht wit puntje
Met zoet beleg naar keuze: jam • pindakaas • hagelslag
Brood lolly
Smeerkaas
Zacht bruin puntje
Naar keuze belegd met : jonge kaas • Gelderse worst
Supplementen
Keuze soep van de kaart
Indiase currysoep • velouté • bisque van garnalen en strandkrab
Broodje kroket met mosterd
Verse fruitsalade
Salade van verse vruchten van het seizoen
Smoothie
Saucijzenbroodje of kaasbroodje
Krentenbollen en eierkoeken

4,50 p.p.
3,00 p.p.
3,75 p.p.
3,50 p.p.
2,50 p.p.
1,50 p.p.

De Euromast is in het bezit van een Golden Green Key Certificaat, het allerhoogste niveau in de
categorie dagrecreatie. In de Brasserie worden daarom diverse gerechten geserveerd, die gedeeltelijk
uit duurzame ingrediënten bestaan.

__________________________________________________________________________________
Lunch buffet

32,50 p.p.

Invulling op aanvraag mogelijk

Voorgerechten
Mand gevuld met diverse soorten brood
Kruidenboter • olijven tapenade • tomaten tapenade • gezouten boter
Carpaccio van rund
Pittenmix • rucola • truffel mayonaise • Oud Rotterdamsche kaas
Saladebar
Mesclun • tomaat • komkommer • ui • olijven • kaas • 2 soorten dressing
Soepen
Velouté
Prei • krokante spek • truffel olie
Hoofdgerechten
Kippen pastei
Kippendijen • paddenstoelen • tuinkruiden
Roerei
Room • scharrelei
Kroketten
Rundvlees kroketten
Pasta pesto
Lint pasta • groene pesto saus
Nagerechten
Verse vruchten
Salade van verse vruchten van het seizoen
Yoghurt bar
Boeren yoghurt • sultana’s • cranberry’s • rietsuiker • honing
Chocomousse
Pure chocolade mousse
Profiterols
Slagroomsoesje

De Euromast is in het bezit van een Golden Green Key Certificaat, het allerhoogste niveau in de
categorie dagrecreatie. In de Brasserie worden daarom diverse gerechten geserveerd, die gedeeltelijk
uit duurzame ingrediënten bestaan.

