DINEREN
Restaurant Brasserie Fleurie biedt grotere gezelschappen meerdere mogelijkheden om een gezellige
avond onder het genot van een diner en een drankje door te brengen.

Naast het gebruikelijke diner bieden wij ook een Walking Dinner aan, erg leuk voor gezelschappen vanaf
25 personen tot ongeveer 125 personen.
Uiteraard zijn er buiten de onderstaande menu’s om meer mogelijkheden in samenspraak.

Wij hebben de mogelijkheid diners te verzorgen tot 135 personen en zelfs bij afhuur van de gehele zaak
tot 350 gasten.
Keuzemenu ‘’de Villa’’ (3 gangen)

U kiest aan de hand van de menukaart

3 voorgerechten
3 hoofdgerechten
Grand Dessert

€34,75 p.p.
Voor onze zeetong geldt een meerprijs.

Tijdens de avond heeft iedere gast het menu voor zich en kan men zijn of haar keuze bekend maken.
Keuzemenu ‘’Fleurie’’ (4 gangen)

U kiest aan de hand van de menukaart

3 voorgerechten
2 soepen of één Spoom
3 hoofdgerechten
Grand Dessert

€37,75 p.p.
Voor onze zeetong geldt een meerprijs.
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DINEREN
Walking Dinner

Een Walking Dinner houdt in dat men niet perse aan tafel plaats hoeft te nemen, de gerechten worden
dusdanig geserveerd dat men deze gemakkelijk vanuit de hand kan nuttigen. Deze vorm van dineren
bestaat daarom ook vaak uit 6 tot 8 gangen omdat men gebruik maakt van meerdere kleine gerechten.

Voorbeeld:

Gang 1
Carpaccio | pesto| old A’dam | rucola | spek | pijnboompitjes
Gang 2
Zalmtartaar | sojadressing | limoenmayonaise | sesam crisp
Gang 3
Bisque | Hollandse garnalen | rivierkreeftstaartjes
Soep van de maand
Gang 4
Lamsrack | tijmsaus | tuinbonen | kruidenkorst

Gang 5
Kabeljauw | cottagecheese | tuinkruiden | haricot verts
Gang 6
Grand Dessert

Vanaf € 36.75 p.p.
Desgewenst kan het buffet in overleg aangepast of uitgebreid worden.
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