Welkom bij ‘’Restaurant MJ ‘’
Wij willen u bedanken voor het vertrouwen in ons bedrijf
Hier bieden wij u onze mogelijkheden aan.
Veel plezier met het voorbereiden van uw partij en of bijeenkomst.

Met culinaire groet,

Team MJ

Borrelkaart (vanaf 10 personen)
‘’Vincent Van Gogh’’ borrel 1							

€ 28,50 p.p.

Op tafel zullen er kaasstengels, olijven en nootjes staan.
Bruchetta tomatensalsa, basilicum en pecorino
Plateau kaasblokjes, worst
1 x 2 bitterballen per persoon
Frisdrank, huiswijn, bier, koffie en thee inbegrepen(zie*)
Voor cappuccino of koffie verkeerd, rekenen we een meerprijs van €1,60 p.p.
Aanrader: Feestelijk glas cava/ prosecco € 5,00 p.p.

‘’Vincent van Gogh’’ borrel 2							

€ 32,00 p.p.

Op tafel zullen er kaasstengels, olijven en nootjes staan
Bruschetta tomatensalsa, basilicum en pecorino
Bonbon van gerookte zalm en roomkaas
Plateau kaasblokjes, worst
1 x 2 bitterballen per persoon
Bladerdeeg hapjes uit de oven
Frisdrank, huiswijn, bier, koffie en thee inbegrepen(zie*)
Voor cappuccino of koffie verkeerd
Rekenen we een meerprijs van €1,60 p.p.
Aanrader: Feestelijk glas cava/ prosecco € 5,00 p.p.

“Vincent van Gogh ” borrel 3 						
Op tafel zullen er kaasstengels, olijven en nootjes staan
Bruschetta tomatensalsa, basilicum en pecorino
Geitenkaas lolly
Bonbon van gerookte zalm en roomkaas
Plateau kaasblokjes, worst
Bladerdeeg hapjes uit de oven
2 rondes Gemengd bittergarnituur
Frisdrank, huiswijn, bier, koffie en thee inbegrepen(zie*)
Voor cappuccino of koffie verkeerd, rekenen we een meerprijs van €1,60 p.p.
Aanrader: Feestelijk glas cava € 5,00 p.p.

€ 36,50 p.p.

High Tea 											

€ 42,50 p.p.

Ontvangst met een feestelijk glas cava
Hartige amuse
Bruschetta tomatensalsa, basilicum en grana padano
Mini sandwich notenpesto en geitenkaas
Wrap rolletje met humus en gebakken groenten
Bonbon van gerookte zalm en roomkaas
Etagères gevuld met koekjes en bonbons
Mini muffins
Scones met lemoncurd en clotted cream
Kleine appel kruimel taartjes
Lemon merengue taart
Wortelnoten taart
‘’Van Gogh koek’’
Panna cota met roodfruit
Onbeperkt thee of koffie
Op tafel zullen kannen water staan.
Voor cappuccino of koffie verkeerd, rekenen we een meerprijs van €1,60 p.p.
Overige dranken zijn op nacalculatie.

Broodjes lunch 									

€ 21,50 p.p.

Seizoensoep
3 belegde luxebroodjes (vegetarisch ook mogelijk)
Luxe rundvlees kroket (vegetarisch ook mogelijk)
Kopje koffie of thee en een ‘’van Gogh koek’’
Op tafel zullen kannen water staan.
Voor cappuccino of koffie verkeerd rekenen we een meerprijs van €1,60 p.p.
Overige dranken zijn op nacalculatie.

Lunch menu 								

									
Seizoensoep
Catch of the Day met bijpassend garnituur
Of
Suprême van maishoender met bij passend garnituur
Panna cotta met roodfruit en crumble
Of
Van Goghkoek parfait
Op tafel zullen kannen water, melk en karnemelk staan
Overige dranken zijn op nacalculatie.
Aanrader: Feestelijk glas cava € 5,00 p.p.

2 gangen € 28,50 p.p.

3 gangen € 32,50 p.p.

‘’Van Gogh’’ arrangement 							

€ 41,50 p.p.

Ontvangst met koffie/thee en een ‘’van Gogh koek’’

Broodjes lunch (12.00-13.30 uur) 								
Seizoensoep
3 belegde luxebroodjes, ook vegetarisch
Luxe rundvlees kroket
Kannen water, melk en karnemelk

Borrel (16.00-17.00 uur)

Op tafel zullen er kaasstengels, olijven en nootjes staan
1 ronde Gemengd bittergarnituur
1 ronde luxe bitterballen
Frisdrank, huiswijn, bier, koffie en thee inbegrepen(zie*)
Voor cappuccino of koffie verkeerd, rekenen we een meerprijs van €1,60 p.p.

Losse borrelhapjes
-Bladerdeeg kaasstengels (10stuks)					
€3,50
-Schaaltje gemarineerde olijven 					€3,50
-Schaaltje gemengde barmix (nootjes) 				
€3,50
-Kaasblokjes met mosterd (10stuks) 					
€4,50
-Kaasblokjes met stemgember (10stuks) 				
€4,50
-Crudités met yoghurt dip (2 pers)					
€4,50
-Plakjes leverworst (10stuks) 						
€4,50
-Plakjes Gelders worst (10stuks) 						
€4,50
-Rolletje cervelaatworst met augurk (10 stuks) 			
€4,50
-Dadels met roomkaas (10stuks) 					
€5,50
-Breekbood met aïoli en tomatensalsa (2 pers) 			
€5,50
-Grisini met rauwe ham (10 stuks)					
€6,50
-Mini loempia’s vegetarisch (10 stuks) 					
€6,50
Met chili mayonaise						
-Kaassticks met chili mayonaise (10 stuks) 				
€7,50
-Bitterballen met mosterd (10 stuks) 					
€8,50
-Tempura van kippendij met chili mayonaise (5 stuks)		
€8,50
-Bordje rauwe ham en fuetworst (2 pers)				
€14,50
-Gemengd bittergarnituur (20 stuks)					
€15,00
Met chili mayonaise, mosterd 					

Fingerfood en luxe hapjes
-Gevuld eitje (onverslagen generatie hapje)				
€1,80
-Gehaktballetje 100% rund (koud)					
€1,80
-Rundvlees kroketje 							 €1,80
-Hollands garnalen kroketje 						 €2,50
-Geitenkaas lolly met rode biet 						
€2,50
-Wrap rolletje gevuld met humus en gepofte paprika		
€2,50
-Bruschetta, tomaat, basilicum en pecorino 				
€2,50
-Mini Quiche vegetarisch (koud of warm) 				
€2,50
-Gerookte kipcocktail 							 €2,50
-Komkommer gevuld met filet americain van het Kreelse rund
€3,00
-Roggenbrood terrine, kaas crème en vijgen 				
€3,00
-Bonbon gerookte zalm met roomkaas 					
€3,00
-Vitello tonato rolletje 							 €3,00
-Kleine saté van kippendij, seroendeng 				
€3,00
-Oesters klassiek met rode wijnazijn en sjalot 			
€dagprijs
-Oesters Gin en tonic schuim 				
€dagprijs
-Soesje gevuld met vismousse 						 €3,50
-Zoetzure biet met gerookte eend 					
€3,50
-Bonbon van het Kreelse rund, pesto		
		
€4,00
-Tartaar van het Kreelse rund, truffel mayonaise, kwartelei
€4,00		
-Rauwe ham met witte port gemarineerde meloen 			
€4,00
-Gepekelde zalm, zoetzure komkommer, Szechuanpeper
€4,00
-Hollandse garnalencocktail 						 €4,00
-Tataki van verse tonijn, dashi, zoetzuur 			
€5,00
-Eendenlever rouleau, nootjes en balsamico reductie 		
€5,00
-Coquille geroosterd, vadouvan en bloemkool 			
€5,00
-Kreeften bisque met garnaaltjes				
€6,50

Take away MJ-winter (op reservering)
Kruidenroomkaas											 € 8,50
Komkommer | bieslook | knoflook |dikke snee ‘’Veluws’’ meergranenbrood
Caponata 												€ 8,50
Siciliaanse salade | basilicum | Italiaanse boerenkaas met kruiden | meergranenbrood
Gerookte zalm 										
Zweeds Tunnbröd | dille| roomkaas| zoet zure komkommer| mierikswortel

€ 10,00

Wild terrine											
Appel | hazelnoot | moscatel gelei | brioche

€ 12,00

Pompoen, - wortelsoep(0,5l) 								
Romig | vadouvan | pompoen | wortel | broodje

€ 12,00

Wild bouillon(0,5l)										
€ 16,00
Krachtig van smaak | wild vlees| paddenstoelen | VOC-specerijen | meergranen brood

Vissoep(0,5l)										

€ 18,00

Wild stoofpotje(2pers)									

€ 30,00

Langoustine bisque | garnituur | brioche

Aardappel gratin | pompoen fondant | paddenstoelen | stoofpeer

Gebak
Appeltaart 												 € 4,50
Appel | vleugje citroen | kruimel | door ‘’bakker Piet’’ gemaakt | ons recept
Carrot cake 												 € 4,50
Wortel | noten | glazuur

Huisgemaakt gebak
Kokosmakroon 											 € 3,50
Kokos | amandel | citroen | glutenvrij
Rocky road peanut butter brownie		
Chocolade | pindakaas | noten

						

‘’Van Goghkoek’’										
Noten | specerijen | zonnebloempitten | sinaasappel

€ 4,50
€ 4,50

Wijn
Fles Isle saint pierre wit, rood, rosé 						

€ 20,00

Buffetten:
Satébuffet 					

						

€ 22,95 p.p.

Koud
Luxe huzarensalade met soorten vleeswaren
Kroepoek
Atjar
Seroendeng
Vers afgebakken stokbrood met kruidenboter en tapenade
Warm
Kipsaté
Varkenshaas saté
Satésaus
Indische balletjes in zoet zure saus
Nasi
Italiaans buffet 										

€ 24,95 p.p.

Koud
Verse salade met rucola, olijven, zongedroogde tomaten, feta en noten mix
Vers afgebakken ciabatta met olijfolie en aioli
Koude pastasalade
Antipasti plank
Warm
Lasagne Bolognese
Pasta carbonara
Pasta vis
Stamppot buffet 										
Amsterdamse uitjes
Uitgevallen spek
Mosterd
Augurken
Worsten
Gehaktballen
Stamppot boerenkool
Stamppot Zurenkool
Stamppot andijvie
Hutspot
Verse jus
•Alle dranken zijn op nacalculatie.

€19,95

