Geachte gast,
In onderstaande documentatie geven wij u graag een overzicht van de mogelijkheden die wij u
kunnen bieden voor uw bijeenkomst op een drietal locaties in ons bedrijf. Onder in HotelKinderdijk is onze molenbar. U bent hier van harte welkom voor een receptie of borrel tot
maximaal vijftig personen. De bar beschikt over een eigen entree, bar en personeel zodat u
niet gestoord wordt door andere activiteiten. De linkerzijde van het restaurant met zicht op de
Noord kan, afhankelijk van de invulling van uw bijeenkomst, worden gereserveerd voor
gezelschappen tot 50 personen voor een receptie, diner, buffet of vergadering. De rechterzijde
van het restaurant is beschikbaar voor gezelschappen van vijftig tot honderd personen met
zowel zicht op de molens van Kinderdijk als op de rivier de Noord met zijn drukke
scheepvaartverkeer.
De suggesties zijn geheel vrijblijvend en kunnen aan uw wensen worden aangepast. Wanneer
deze u aanspreken gaan we graag met u om de tafel zitten om alles met u op een rijtje te
zetten en een offerte voor u samen te stellen zodat u precies weet hoe wij uw gelegenheid
zullen verzorgen. Wanneer u hiermee akkoord bent en dit aan ons heeft bevestigd verzoeken
wij u drie dagen voor het evenement het definitieve aantal gasten dat u verwacht aan ons door
te geven. Dit aantal zult u ook op de factuur terugzien.
Onze keukenbrigade kan aan de meeste verzoeken op het gebied van diëten en voorkeuren
tegemoet komen. Wij vragen u echter wel deze, samen met uw menukeuze, kenbaar te
maken. Ook de opstelling van uw zaal kunnen wij verzorgen zoals u dit prettig vind en
bespreken dit graag met u.
Hopend u met deze informatie een indruk van de mogelijkheden te bieden staan wij tot uw
dienst voor een nadere kennismaking. Voor een afspraak kunt u ons dagelijks bereiken onder
telefoonnummer 078-6451497.
Alvast dank voor uw interesse in Hotel en Restaurant Kinderdijk.
Met vriendelijke groet,
Hotel en Restaurant Kinderdijk

Menusuggestie ’s
Koude voorgerechten
Carpaccio met truffelmayonaise, pijnboompitten, spekjes en oude kaas
Combinatie van gerookte zalm met rivierkreeft staartjes
Gerookte kip met frisse salade en citrusdressing
Griekse salade met tomaat, feta, olijven, paprika en Parmaham
Salade geitenkaas
Salade nicoise

€ 11.50
€ 11.50
€ 11.50
€ 9.50
€ 9.50
€ 10.50

Soepen
Pomodoriesoep met basilicumolie
Runderbouillon met tuinkruiden
Bisque van Noordzee krab

€ 5.75
€ 6.50
€ 7.50

Warme tussengerechten
Gamba’s met risotto
Crouton met geitenkaas, honing en noten
Tagliatelle met zalm en witte wijnsaus
Ravioli met paddenstoelen met truffelroom

€ 12.50
€ 8.50
€ 10.50
€ 8.50

Hoofdgerechten
Gegrilde zeebaarsfilet limoen boter
Duo van zalm en gamba’s op tagliatelle
met saus van zongedroogde tomaat en basilicum
Roodbaars filet met bieslook beure blanc
Kogelbiefstuk paddenstoelensaus
Runderentrecote met saus van roze peper en port
Tamme eendenborstfilet met bosbessensaus
Desserts
Proeverij van diverse chocoladedesserts
Tiramisu
Cheesecake met bloedsinaasappelijs en bosbessensaus
Kaneelparfait met vanillesaus
Grand dessert

€ 18.50
€ 18.50
€ 18.50
€ 18.50
€ 19.50
€ 21.50

€ 7.50
€ 6.75
€ 6.75
€ 6.75
€ 9.50

Tot twintig personen is het mogelijk aan uw gezelschap een menu met keuzes te serveren als deze
keuze vooraf aan ons bekend wordt gemaakt. Is uw gezelschap groter verzoeken wij u één menu voor
uw gehele gezelschap samen te stellen. Dit om de kwaliteit van uw maaltijd te kunnen waarborgen. Al
onze menusuggesties worden compleet geserveerd met brood en boter, groenten en
aardappelgarnituur. U kunt uit bovenstaande gerechten zelf een combinatie maken maar we maken
graag een afspraak om samen met u een voor uw gezelschap passend menu samen te stellen. Voor
gezelschappen groter dan 30 personen is het ook mogelijk uw diner op schalen te serveren. Per tafel
wordt een assortiment van onze voorgerechten, hoofdgerechten en desserts geserveerd. Zonder lastige
menukeuzes wordt uw gasten op deze wijze toch de mogelijkheid geboden van verschillende gerechten
te genieten.

Buffetsuggestie ’s
Hollands buffet € 28,50 p.p. vanaf 30 personen
Soep:
Glaasje tomatensoep
Koude gerechten
Stokbrood, kruidenboter en gezouten boter
Huzarensalade
Boerenham, runderrookvlees en meloen
Vissalade met gerookte makreel en gerookte forel
Waldorfsalade met kiprollade en gerookte kalkoen
Warme gerechten
Penne met zeevruchten en tuinkruidensaus
Nasi met kipsaté, atjar en kroepoek
Vegetarische Spaanse aardappeltaart met ui, paprika, courgette en ei
Nagerecht bestaande uit:
IJstaart

Italiaans Buffet € 33,50 p.p. vanaf 30 personen
Soep:
Glaasje minestrone
Koude gerechten:
Ciabatta, focaccia, tapenade en Italiaanse boter
Italiaanse salade van drie kleuren paprika met Parmaham en spinata Romana
Aardappelsalade met pancetta, kip met tuinkruiden en mortadella
Pastasalade met forel, makreel en rivierkreeftjes
Warme gerechten:
Gestoofde zalm op bouquet van groenten
Ravioli gevuld met spinazie en ricotta
Spiesje van lamsvlees met rode wijn, oregano en tijm
Plaatpizza Marguerita met tomaat, mozzarella en basilicum
Nagerecht:
Tiramisu en cassatta ijstaart

Continentaal Buffet € 42,50 p.p. vanaf 30 personen
Soep:
Glaasje geroosterde paprikasoep
Koude gerechten:
Brood met pestoboter, kruidenboter en tapenade
Aardappelsalade met spekjes
Parmaham, boerenham, Spinata Romana
Vitello tonato van kalfsvlees met tonijnmayonaise
Huzarensalade Runderrookvlees, met tuinkruiden gemarineerde kip,
Griekse salade met feta, tomaat en olijven
Salade van rivierkreeftjes met gerookte zalm, forel, haring en makreel

Warme gerechten:
Gestoofde zalm op bouquet van groenten en kruiden.
Stoofpotje van diverse vissoorten en schelpdieren met pasta.
Pilaf rijst met kipsaté, atjar en kroepoek
Spareribs met french fries
Stukjes varkenshaas en biefstuk met Stroganoffsaus
Groenten ratatouille, rozevalaardappel
Dessert:
Proeverij van patisserie, bavaroise fruit, slagroom en ijs
Receptiearrangement 1 € 19,50 p.p. vanaf 30 personen
Gedurende 1,5 uur:

Onbeperkt diverse consumpties, inclusief buitenlands gedistilleerd
Een variatie aan koude en warme hapjes(4 per persoon)
Assortiment van zoute koekjes en gemengde luxe nootjes
Anderhalf uur te kort? Voor verlenging berekenen wij € 3,00 per persoon per half uur.
Receptiearrangement 2 € 25,50 p.p. vanaf 30 personen
Gedurende 2,5 uur:

Ontvangst met koffie of thee en gesorteerd gebak
Onbeperkt diverse consumpties, inclusief buitenlands gedistilleerd
Een variatie aan koude en warme hapjes(5 per persoon)
Assortiment van zoute koekjes en gemengde luxe nootjes
Tweeënhalf uur te kort? Voor verlenging berekenen wij € 3,00 per persoon per half uur.
Bovenstaande zijn slechts suggesties. Op verzoek kunnen wij aan bijna al uw wensen voldoen zoals
een bruidstaart, hapjes en drankjes in een thema of aankleding van de zaal. Wij nemen graag de tijd
om deze met u te bespreken.
Vergaderarrangement 4-uur € 12,50 p.p. vanaf 10 personen
Gedurende de gehele bijeenkomst onbeperkt koffie, thee en mineraalwater
Diverse zoetigheden, pepermunt en mand met fruit
Flipover met stiften
Vergaderarrangement 8-uur € 24,50 p.p. vanaf 10 personen
Gedurende de gehele bijeenkomst onbeperkt koffie, thee en mineraalwater
Diverse zoetigheden, pepermunt en mand met fruit
Flipover met stiften
Lunch bestaande uit een 12-uurtje van de molenaar: kopje dagsoep, brood met drie soorten beleg
En een drankje naar keuze
High Tea € 19,50 p.p. vanaf 4 personen
Kopje soep
Wraps belegd met salade, rookvlees en zalm
Puntjes sandwich belegd met salade, roomkaas, ham en belegen kaas
Scoons met clotted cream, marmelade en eiersalade
Diverse soorten patisserie , brownie, cheesecake en koekjes
Warme quiche en minikroketjes
Natuurlijk begeleid door diverse theesoorten of koffie

High Wine € 27,50 p.p. vanaf 4 personen
Begin de proeverij met een glas mousserend gevolgd door wit, rood en zoete sherry ter afsluiting
Hierbij serveren onze koks zes kleine gerechten bestaande uit
Ervaar de invloed van de wijn op de gerechten en omgekeerd
High Beer € 24,50 p.p. vanaf 4 personen
Proef van licht naar donker een viertal bieren uit ons assortiment uit fles of tap.
Ze worden begeleid door zes “traditionele bierbegeleiders” natuurlijk afgesloten met Oma Bob’s
bitterballen.
Zijn er deelnemers aan uw bijeenkomst die van verder weg komen is er altijd de mogelijkheid te
overnachten in een van onze negen hotelkamers. In combinatie met een evenement hanteren wij
aangepaste kamerprijzen op aanvraag, met of zonder ontbijt. Al onze kamers zijn voorzien van wifi,
eigen badkamer en televisie.
Wij hopen u binnenkort eens te mogen begroeten.

