
Zalencentrum Het Witte Huis 

 

Bourgondische Lunch: 
 

 

Vooraf geserveerd tomatensoep met ballen, geserveerd in een harde bol; 

 

-  Waldcornbol met boereneiersalade 

-  Witte harde bollen gezond, met kaas, ham, ei, tomaat, augurk en komkommer 

-  Ciabatta met brie, walnoten en honing 

- Pistolet met runderrosbief, grove mosterdmayo en rucola 

- Tunbrot-rollen met tonijnsalade, rode ui en kappertjes 

 

Prijs à :   € 16,50 per persoon 

Prijs zonder soep à : € 13,75 per persoon 

 
Eventuele extra’s; 

- Stoofpot van Black Angus, lekker direct uit de pan met boerenbrood € 3,50 p.p. 

- Eieren met spek en boerenbrood      € 3,50 p.p. 

-  Groene salade en gevulde tomatensalade     € 1,75 p.p. 

- Jus d’orange, melk en karnemelk      € 2,50 p.p. 

 

 



Zalencentrum Het Witte Huis 

 

Catering lunches bij Het Witte Huis: 
 

 

Lunch 1.   - Belegde broodjes     €   7,00 

 

Lunch 2.   - Tomatensoep 

    - Diverse belegde broodjes    €  10,00 

 

Lunch 3.   - Diverse luxe belegde harde broodjes  €  12,50 

 

Lunch 4.   - Soep  

    - Eenvoudige sandwiches    €  11,00  

 

Lunch 5.   - Luxe sandwiches     €  12,50 

 

Lunch 6.   - Soep 

    - Luxe sandwiches 

    - 2 soorten rauwkostsalades 

    - Diverse stuks fruit 

    - Koffie, melk en jus d’orange   € 17,50 

 

Eventuele extra’s; 

 

Salade     € 1,00 per persoon 

Kop soep    € 3,00 per persoon 

Diverse stuks fruit   € 0,80 per persoon 

Melk     € 1,50 per persoon 

Jus d’orange    € 2,00 per persoon 

Melk & Jus d’orange   € 3,00 per persoon 

 

 

- Bovenstaande prijzen zijn per persoon en vanaf 10 personen 



Zalencentrum Het Witte Huis 

 

Brunch: 
 

 

buffet bestaande uit:     
      

 Groentesoep    

 pasteitje met champignonvleesragout   

 diverse broodsoorten, stokbrood, harde en zachte broodjes,  

 peperkoek, croissants en suikerbrood   

 5 soorten vleeswaren           

 verschillende kaassoorten    

 zoetwaren       
      

 huzarensalade en rauwkosten, vis- en vleessalades  

      

 warme Canadese ham    

 kipfilet      

 gehaktballetjes    

 saté van varkenshaas    

 bijpassende sausen    
      

 3 soorten bavarois        
      
      
      

   Prijs: € 23,50 

      
Prijs is inclusief serviesgoed, servetten en het halen en brengen van het buffet 

      
 

 


