
Zalencentrum Het Witte Huis 

 

Walking Dinner: 
 

 

Offerte betreffende de Walking Dinner:  

  

Het idee hiervan is dat overal een klein gerechtje van gemaakt wordt en dit brengen we rond. Het maakt dus 

niet uit waar je zit of staat, het eten komt gewoon naar je toe.  

  

Walking Dinner bestaande uit:  

  

Cocktail van huisgerookte kip met Italiaanse kruidendressing  

Cocktail van zalm met romige cocktailsaus  

Vitello Tonato, kalfscarpaccio met tonijndressing  

Franse uiensoep met een kaascrouton  

Toscaanse tomatensoep  

Spies van Italiaans gekruide varkenshaas  

Spies van zalm omringd met Seranoham en pesto  

Potje kip Piri Piri met Thaïse groenten  

  

*****  

  

Champagnebavaroise  

  

  

Alles wordt geserveerd met bijpassende saus en garnituur  

  

  

   

 Prijs à :  € 37,50 per persoon  
  

 



Zalencentrum Het Witte Huis 

 

Walking Dinner deluxe: 
 

 

Offerte betreffende de Walking Dinner deluxe:  

  

Het idee hiervan is dat overal een klein gerechtje van gemaakt wordt en dit brengen we rond. Het maakt dus 

niet uit waar je zit of staat, het eten komt gewoon naar je toe.  

  

Walking Dinner deluxe bestaande uit:  

  

Lolly van palingcrème met gerookte zalm en romige cocktailsaus  

Cocktail van Hollandse garnalen met vanilledressing  

Kleine rundercarpaccio met Reijpenaar  

Dubbel getrokken runderconsommé met een roomkapje  

Gebonden vissoep met tuinkruiden  

Rundertong met Madeirasaus  

Coquilles gebakken met knoflook en Spaanse peper  

Spoon  

Spies van Black Angus ossenhaaspuntjes met misosaus Gamba’s in knoflook en 

tomatensaus  

Gegratineerde rode mul met een Mediterraans groentenbouquet  

  

*****  

  

Chocolademousse met mintroom en chocolade met zeezout en Spaanse peper  

  

  

Alles wordt geserveerd met bijpassende saus en garnituur  

  

  

   

 Prijs à :  € 50,00 per persoon  
 



Zalencentrum Het Witte Huis 

 

Walking Barbecue: 
 

 

Offerte betreffende de Walking Barbecue:  

  

Het idee hiervan is dat overal een klein gerechtje van gemaakt wordt en dit brengen we rond. Het maakt dus 

niet uit waar je zit of staat, het eten komt gewoon naar je toe.  

  

Walking Barbecue bestaande uit:  

  

- Spiezen met spek en varkenshaas en gebakken champignons  

- Kippendijen in Piri Pirisaus  

- Procureurlapjes met gebakken uitjes  

- Ossenhaas met pepersaus en Oosterse groenten  

- Tropische fruitspiezen  

- Zalmspiezen met ui en ananas  

- Groentenspiezen  

- Geglaceerde wortel en maïs van de barbecue  

- Klein broodje hamburger  

  

Alles wordt geserveerd met bijpassende saus en garnituur  

  

  

   

 Prijs à :  € 32,50 per persoon  
 


