
Welkom bij Restaurant Monsieur Jacques

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 Monsieur Jacques



Borrelkaart (vanaf 10 personen) 

Antons borrel            € 28,00 per persoon

Op tafel staan kaasstengels, olijven en nootjes
Bruschetta tomatensalsa, basilicum en pecorino
Plateau kaasblokjes en worst 
1 x 2 bitterballen per persoon 
Frisdrank, huiswijn, bier, koffie en thee inbegrepen (zie*)

Aanrader: feestelijk glas cava € 5,00 per persoon

Sam van Deventer borrel          € 32,00 per persoon

Op tafel staan kaasstengels, olijven en nootjes
Bruschetta tomatensalsa, basilicum en pecorino
Bonbon van gerookte zalm en roomkaas 
Plateau kaasblokjes en worst 
1 x 2 bitterballen per persoon 
Bladerdeeg hapjes uit de oven 
Frisdrank, huiswijn, bier, koffie en thee inbegrepen (zie*)

Aanrader: feestelijk glas cava € 5,00 per persoon

Henri Fantin-Latour borrel       € 35,00 per persoon 

Op tafel staan kaasstengels, olijven en nootjes
Bruschetta tomatensalsa, basilicum en pecorino 
Lolly van geitenkaas
Bonbon van gerookte zalm en roomkaas 
Plateau kaasblokjes, worst
Bladerdeeg hapjes uit de oven 
Gemengd bittergarnituur 
Frisdrank, huiswijn, bier, koffie en thee inbegrepen (zie*)

Aanrader: feestelijk glas cava € 5,00 per persoon



Helenes afternoon tea       € 38,00 per persoon

Ontvangst met een feestelijk glas cava 
Hartige amuse  

Bruschetta tomatensalsa, basilicum en pecorino
Mini sandwich met geitenkaas en notenpesto 
Wraprolletje met hummus en kipfilet
Bonbon van gerookte zalm en roomkaas 
Etagères gevuld met koekjes en bonbons
Slagroomsoesjes
Mini muffins
Scones met lemoncurd en clotted cream 
Cake
Appelkruimel taart
Citroen meringue taart
Wortelnoten taart
‘Van Gogh’ koek
Panna cotta met rood fruit
Onbeperkt thee of koffie (zie*)

Op tafel staan kannen water.
Overige drankjes op nacalculatie.



Broodjes lunch          € 21,50 per persoon

Seizoenssoep
3 belegde luxe kleine broodjes (vegetarisch ook mogelijk) 
Luxe rundvleeskroket (vegetarisch ook mogelijk)
Kopje koffie of thee en een ‘Van Gogh’ koek (zie*)

Op tafel staan kannen water.
Overige drankjes op nacalculatie.

Lunch menu (zomer 2022) 
               
2 gangen € 25,00 per persoon
3 gangen € 30,00 per persoon

Seizoenssoep 
 
Catch of the Day met bijpassend garnituur
Of 
Suprême van maishoender met bij passend garnituur

Dessert van de chef
 
Op tafel staan kannen water, melk en karnemelk.
Overige drankjes op nacalculatie.
 
Aanrader: feestelijk glas cava € 5,00 per persoon

Van Gogh arrangement        € 42,00 per persoon

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

Broodjes lunch (12.00-13.30 uur)           

Seizoenssoep
3 belegde luxebroodjes, ook vegetarisch 
Luxe rundvleeskroket 
Kannen water, melk en karnemelk

Borrel (16.00-17.00 uur)
Op tafel staan kaasstengels, olijven en nootjes
1 ronde gemengd bittergarnituur 
1 ronde luxe bitterballen 
Frisdrank, huiswijn, bier, koffie en thee inbegrepen(zie*)

  



Buffet mogelijkheden Monsieur Jacques
Vanaf 15 personen

Italiaans buffet         € 25,00 per persoon

Welkomsthapje:
Bruschetta tomaat en basilicum

Antipasti:
Ham en diverse salami’s
Gemarineerde olijven
Gemarineerde artisjokken
Diverse kazen
Caprese spiesjes
Pasta pesto salade

Warme gerechten:
Lasagne bolognese
Pasta carbonara
Vegetarische groentenschotel

Ciabattabrood
Olijfolie
Pesto

Basis buffet Monsieur Jacques      € 20,00 per persoon
Tomatensoep

Diverse aangeklede salades:
Huzaren
Vis
Pasta pesto salade

Warme gerechten:
Kippenpootjes uit de oven
Vegetarische balletjes in satésaus
Ovenaardappeltjes

Stokbroden
Koude sauzen
Kruidenboter



Uitbreidingen:

Koud:
Gevulde eitjes 10 stuks          € 12,00 
Gevulde paprika met couscous salade 10 stuks       € 20,00 
Koude gehaktballetjes 10x2 stuks        € 15,00 
Rauw ham met meloen 10 stuks           € 14,00 
Hollandse garnalensalade in een tomaatje 10 stuks        € 20,00 
Gegrilde groene asperges met rauwe ham  10 stuks       € 15,00 
Paté met compote 10 personen          € 12,00 
Rosbiefschotel 10 personen           € 20.00 
Koude kreeft gekookt in court bouillon per stuk       € 35,00 
Hollands kaasplateau 10 personen          € 40,00 
Kaasplateau buitenlands 10 personen          € 50,00 
Vers fruitsalade 10 personen         € 23,00 
Hele Serranoham             € 70,00 

Schaal met hapjes:           € 70,00
           (losse hapjes)  € 1,20
Koude luxe hapjes (64 stuks)
Gevulde ei, wrap met zalm, koude gehaktbal, kaasspies, glaasje filet Americain,
glaasje hummus crudité, roggebrood met brie en noten, soesje met kruidenroomkaas 

Warm:
Spareribs 10 stuks             € 28,00 
Kipsaté (120 gr) met pindasaus 10 stuks        € 20,00 
Beenham met honingmosterdsaus  5-6 kg         € 60,00 
Beenham met honingmosterdsaus  9 kg         € 90,00 
Speenvarken van het spit (honingmosterdsaus)       € 285,00 
Kip à la Stroganoff 10 personen         € 30,00 
Hele zalmzijde uit de oven           € 40,00 
Witvis rolletjes gevuld met zalm in wittewijnsaus 10 stuks     € 25,00 
Warme kreeft gekookt in court bouillon per stuk       € 35,00 
Runderstoofpot 10 personen         € 30,00 
Varkenshaasmedaillons met champignonsaus 10 personen      € 35,00  
Portobello gevuld met geitenkaas en honing 10 stuks       € 35,00 
Halve kip van de grill 10 personen          € 70,00 
Friet met mayonaise of ketchup per persoon       € 3,50 

Desserts:
Ben & Jerry’s ijsje                € 4,00 per persoon 
IJsdessert met slagroom               € 4,50 per persoon 
Pana cotta met rood fruit              € 4,50 per persoon 
Van Gogh dessert               € 5,00 per persoon
Dessertbuffet (vanaf 15 personen)           € 12,50 per persoon

Drankarrangementen:
Vanaf 20 personen
Bier, frisdrank, huiswijnen.

€ 12,95 per persoon per 1 uur
€ 15,95 per persoon per 2 uur
€ 20,95 per persoon per 3 uur
€ 25,95 per persoon per 4 uur

*Voor cappuccino, koffie verkeerd, latte macchiato en espresso rekenen wij een meerprijs van 
€1,60 per persoon


