
Vanaf 12 personen

Combineer je bezoek naar de top van Rotterdam met een lunch op grote hoogte. 
Geniet van onze heerlijke broodjeslunch of kies voor een uitgebreide lunch.

Wij staan voor je klaar om er een onvergetelijke ervaring van te maken.

Lunchen

BROODJESLUNCH
               16.00 p.p.
Inclusief 1 glas melk of jus d’Orange en handfruit     

Eiersalade
Landbrood • rucola

Tonijn
Tonijnsalade • romeinse sla • rode ui • kappertjes

Avocado
Gegrilde paprika • tomaat • gemengde sla •
gekookt ei • rode ui • salsa verde

Kip kerrie
Kippendij • tomaat • augurk • romeinse sla • kerriemayonaise

Wrap van de dag
Invulling van de Chef

Rosbief
Landbrood • rucola • truffelmayonaise

BROODJESLUNCH KIND
               7.50 p.p.
Inclusief onbeperkt ranja (geserveerd in karaffen)  

Mini worstenbroodje (huisgemaakt)

Zacht wit puntje
Met zoet beleg naar keuze: jam • pindakaas  • hagelslag

Brood lolly
Smeerkaas

Zacht bruin puntje
Naar keuze belegd met : jonge kaas • ham

BROODJESLUNCH DELUXE
               17.00 p.p.

Inclusief 1 glas melk of jus d’Orange en handfruit     

Salade van de Chef
Invulling van de Chef

Eiersalade
Landbrood • rucola

Tonijn
Tonijnsalade • romeinse sla • rode ui • kappertjes

Avocado
Gegrilde paprika • tomaat • gemengde sla •
gekookt ei • rode ui • salsa verde

Kip kerrie
Kippendij • tomaat • augurk • romeinse sla • kerriemayonaise

Wrap van de dag
Invulling van de Chef

Rosbief
Landbrood • rucola • truffelmayonaise

SUPPLEMENTEN
Keuze soep van de kaart              4.50 p.p.
Pompoensoep • rode linzensoep • bisque 
Broodje kroket met mosterd             3.50 p.p.
Saucijzenbroodje of kaasbroodje             2.50 p.p.
Krentenbollen en eierkoeken               1.75 p.p.
Smoothie               3.50 p.p.
Verse fruitsalade                3.75 p.p.
Salade van verse vruchten van het seizoen



Vanaf 20 personen  vanaf 32.50 p.p.

Invulling is mogelijk op aanvraag       
onderstaande gerechten worden in één keer op het buffet geplaatst.

Lunchbuffet

VOORGERECHTEN    
  
Mand gevuld met diverse soorten brood
Kruidenboter • olijven tapenade • tomaten tapenade • 
gezouten boter

Carpaccio van rund
Parmezaanse kaas • pijnboompitten • truffelmayonaise

Saladebar 
Mesclun • tomaat • komkommer • ui • olijven • kaas • 2 
soorten dressing

SOEP            

Pompoensoep  
Room • gebakken spek • oregano • aardappelchips

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



v.a. 12 personen

De keuze in het Specialmenu is beschikbaar tot 35 personen. Indien u met meer dan 35 personen 
komt verzoeken wij u vooraf één keuze te maken voor het gezelschap. Indien u toch kiest voor een 
keuze hanteren wij een toeslag van €2,50 per gang, per persoon. 

3-gangen vanaf (voorgerecht, hoofdgerecht, dessert)      39.50 p.p.
4-gangen vanaf (voorgerecht, soep, hoofdgerecht, dessert)      43.50 p.p.
4-gangen vanaf (voorgerecht, tussengerecht, hoofdgerecht, dessert)    48.00 p.p.
5-gangen vanaf (voorgerecht, soep, tussengerecht, hoofdgerecht, dessert)  52.00 p.p.
3-gangen kindermenu          15.00 p.p.

Special menu

VOORGERECHTEN
Tartaar van rode biet    
Geitenkaasmousse

Carpaccio van rund
Parmezaanse kaas • pijnboompitjes • truffelmayonaise

Sashimi van tonijn
Tomasu sojasaus  wasabi

SOEPEN
Pompoensoep  
Room • gebakken spek • oregano • aardappelchips

Rode linzensoep   
Komijn • koriander • wortel • aardappel

TUSSENGERECHTEN
Gegrilde coquilles
Tempura van groene asperges en aubergine

Gekonfijte eendenbout   
Zuurkoolkoekje • spekjus • grove mosterdkruim

HOOFDGERECHTEN
Gnocchi     
Pompoen • paddenstoelen • blauwe kaas • rode ui

Gebakken dorade
Geroosterde asperges • wortelpuree • knoflooksaus 

Gegrilde runderentrecôte ( + supplement 2.50)
Pompoen crème • aardappelstro • schuim van Parmezaan

NAGERECHTEN
Appel tarte tatin
Kaneel roomijs • amandeltuille

Koffie crème brûlée
Baileys roomijs • chocoladekruim

Kaasplank 
3 soorten kaas • gemarineerde pruimen • vijgen cracker



Laat u verrassen door onze chef! Uiteraard houden wij rekening 
met dieetwensen/allergieën. 

3 gangen (voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht)   38.50 p.p.
4 gangen (voorgerecht, soep, hoofdgerecht, dessert)    42.00 p.p. 
4 gangen (voorgerecht, tussengerecht, hoofdgerecht, dessert)   46.50 p.p. 
5 gangen (voorgerecht, soep, tussengerecht, hoofdgerecht, dessert)  50.50 p.p. 

Surprise menu

EUROMAST COMPLEET
Laat uw gasten optimaal genieten van het diner en 
kies voor het Euromast compleet menu. 

MAXIMAAL 4 UUR - 75.00 p.p. 

 Amuse 
 3 gangen verrassingsmenu 
 1 glas cava
 Wijnarrangement ( 3 glazen)
 Water  
 Diverse dranken gedurende het diner uit het
 Hollands assortiment

KINDERMENU
       
15.00 PER KIND (T/M 11 JAAR) 

Voorgerecht
Tomatensoep

Hoofdgerechten
Lintpasta met tomaat

Kipnuggets met friet en appelmoes

Kroket met friet en appelmoes

Nagerechten
Kinderijsje



Vanaf 20 personen  vanaf 55.00 p.p.

Laat de tienduizenden lichtjes van de stad Rotterdam het decor zijn van uw 
diner en geniet van de prachtige zonsondergang. Een mooi glas wijn en de 
heerlijke gerechten maken uw avond compleet.

Op maat te verzorgen; u kunt 7 gerechten kiezen uit onderstaand menu. 
Brood met gezouten boter verzorgen wij standaard.

Walking dinner

VOORGERECHTEN
Eendenlevermousse    
Gerookte eend • crostini • zwarte bessen gel

Sashimi van tonijn
Tomasu sojasaus  wasabi

Pompoen quiche  
Kaas • spinaziesalade

Carpaccio van rund
Parmezaanze kaas  geroosterde pijnboompitjes  

Truffelmayonaise

Gegrilde paprika 
Cabrales • walnoten • peer

SOEPEN
Bisque  
Witvis • rivierkreeft • kervel • croutons

Rode linzensoep   
Komijn • koriander • wortel • aardappel

HOOFDGERECHTEN
Gnocchi     
Pompoen • paddenstoelen • blauwe kaas • rode ui

Gebakken dorade
Geroosterde asperges • wortelpuree • knoflooksaus 

Gebakken makreelfilet
Tomatenrisotto • gestoofde komkommer • paprika salsa 

Gegrilde runderentrecôte
Pompoen crème • aardappelstro • schuim van Parmezaan

Krokant gebakken procureur
Linzenstoof • roseval wedges • uienjus

NAGERECHTEN
Duo van chocolade
kriekbier ijs • amarenegel

Koffie crème brûlée
Bailey roomijs • chocoladekruim

Lemoncurd
Karnemelk sorbet • citrus mascarpone • honingraad

Kaasplank 
3 soorten kaas • gemarineerde pruimen • vijgen cracker



Vanaf 20 personen  vanaf 60.00 p.p.

Laat de tienduizenden lichtjes van de stad Rotterdam het decor zijn van uw 
diner en geniet van de prachtige zonsondergang. Een mooi glas wijn en de 
heerlijke gerechten maken uw avond compleet.

Brood met gezouten boter verzorgen wij standaard.

Walking dinner met buffet

VOORGERECHTEN
Eendenlevermousse    
Gerookte eend • crostini • zwarte bessen gel

Sashimi van tonijn
Tomasu sojasaus  wasabi

Pompoen quiche  
Kaas • spinaziesalade

Carpaccio van rund
Parmezaanze kaas  geroosterde pijnboompitjes  

Truffelmayonaise

Gegrilde paprika 
Cabrales • walnoten • peer

HOOFDGERECHTEN

Gnocchi     
Pompoen • paddenstoelen • blauwe kaas • rode ui

Gebakken dorade
Geroosterde asperges • wortelpuree • knoflooksaus 

Gebakken makreelfilet
Tomatenrisotto • gestoofde komkommer • paprika salsa 

Gegrilde runderentrecôte
Pompoen crème • aardappelstro • schuim van Parmezaan

Krokant gebakken procureur
Linzenstoof • roseval wedges • uienjus

NAGERECHTEN

Duo van chocolade
kriekbier ijs • amarenegel

Koffie crème brûlée
Bailey roomijs • chocoladekruim

Lemoncurd
Karnemelk sorbet • citrus mascarpone • honingraad

Kaasplank 
3 soorten kaas • gemarineerde pruimen • vijgen cracker



Vanaf 20 personen          45.50 p.p.

Laat de tienduizenden lichtjes van de stad Rotterdam het decor zijn van uw 
diner en geniet van de prachtige zonsondergang. Een mooi glas wijn en de 
heerlijke gerechten maken uw avond compleet.

Brood met gezouten boter verzorgen wij standaard.

Panorama buffet

VOORGERECHTEN
Gerookte zalm
Gegrilde aubergine • asperges

Carpaccio van rund
Parmezaanse kaas  geroosterde pijnboompitjes  

Truffelmayonaise

Rode biet-salade
Geitenkaasmousse

Gebakken paddestoelen 

Zoete aardappel • balsamico stroop

Saladebar
Mesclun • tomaat • komkommer • ui • olijven • kaas • 2 soorten 
dressing

HOOFDGERECHTEN
Gnocchi     
Pompoen • paddenstoelen • blauwe kaas • rode ui

Gebakken zalm
Geroosterde asperges • wortelpuree • knoflooksaus

Gegrilde runderentrecôte
Pompoen crème • aardappelstro • pepersaus

Krokant gebakken procureur
Linzenstoof • uienjus

Pommes gratin

NAGERECHTEN
Duo van chocolade
Amarenegel

Lemoncurd
Citrus mascarpone • honingraad

Pofiteroles
Slagroom • karamel zeezout

Vruchten bavarois 
Vers fruit met slagroom

Tiramisu

SUPPLEMENTEN

Kaasplank 5 soorten   7.50 p.p.
Dadels • vijgencracker

Petit four     3.25 p.p.
Petit four  met logo   4.00 p.p.



Vanaf 20 personen          55.00 p.p.

Laat de tienduizenden lichtjes van de stad Rotterdam het decor zijn van uw 
diner en geniet van de prachtige zonsondergang. Een mooi glas wijn en de 
heerlijke gerechten maken uw avond compleet.

Brood met gezouten boter verzorgen wij standaard.

Euromast buffet

VOORGERECHTEN
Eendenlevermousse    
Gerookte eend • crostini • zwarte bessen gel

Gerookte zalm
Gegrilde aubergine • asperges

Carpaccio van rund
Parmezaanse kaas  geroosterde pijnboompitjes  

Truffelmayonaise

Gebakken paddestoelen 

Zoete aardappel • balsamico stroop

Pompoensoep  
Room • gebakken spek • oregano • aardappelchips

HOOFDGERECHTEN
Gnocchi     
Pompoen • paddenstoelen • blauwe kaas • rode ui

Gebakken zalm
Geroosterde asperges • wortelpuree • knoflooksaus

Gegrilde runderentrecôte
Pompoen crème • aardappelstro • pepersaus

Krokant gebakken procureur
Linzenstoof • uienjus

Pommes gratin

NAGERECHTEN
Duo van chocolade
Amarenegel

Lemoncurd
Citrus mascarpone • honingraad

Pofiteroles
Slagroom • karamel zeezout

Vruchten bavarois 
Vers fruit met slagroom

Tiramisu

Kaasplank 
3 soorten kaas • dadels • vijgencracker

SUPPLEMENTEN
Kaasplank 5 soorten i.p.v. 3  4.00 p.p.
Dadels • vijgencracker

Petit four     3.25 p.p.
Petit four  met logo   4.00 p.p.



Exclusieve partijen  

Graag verwelkomen we u en uw gasten in één van onze prachtige ruimtes, voor een een borrel of 
een receptie. Omdat elke gelegenheid anders is, bespreken wij graag alle mogelijkheden, zodat 
uw event precies loopt zoals u dit wilt! 

Borrelen

KOUD TAFELGARNITUUR
Cocktail tomaten pallet    3.85
Cherry tomaat • olijfolie • pesto dip • basilicum

Gezouten notenmelange    3.85
Cashewnoten • amandelen • macadamia • pecannoten

WARM TAFELGARNITUUR
4 hapjes p.p.

Hollands bittergarnituur    4.50
Rundvleesbitterballen • bami hapjes • 
gehaktballetjes • kaassoufflés

Luxe bittergarnituur    6.50
Rundvleesbitterballen • groentekroketjes • 
chorizokroketjes • garnalenkroketjes

LUXE BORRELEN - AMUSES
Eendenlevermousse    3.85       
Gerookte eens • crostini • zwarte bessengel

Gegrilde coquille     3.85
Tempura van groene asperges en aubergine

Gegrilde paprika       3.85
Cabrales • walnoten • peer

LUXE BORRELHAPJES
Gamba      4.75
Wakame salade • specerijen mayonaise

Gerookte eend     4.75
Dadel- mascarponecrème • vijgenjam

Gegrilde halloumi     4.75
Kruidencouscous • crispy avocado • tzazikisaus

EUROMAST BORREL
      p.p
2-uurs borrelarrangement    32.50
v.a. 20 personen bestaande uit;
   
• Sprankelend glas cava & amuse
• Onbeperkt dranken binnen het Hollands assortiment
• Divers warm bittergarnituur


