
restaurant

  ONS label Bre
da

Ons

High tea 3-gangen

Soep van de dag en huisgemaakte crostini’s

*

Mix van verse knapperige knabbel groenten met 
een yoghurt kruiden dip - sandwich van Turks brood 
met roomkaas, kipfilet, tomaat, komkommer en 
rucola. 
Huisgemaakte soseshi den mansa  
(Antilliaanse worstenbroodjes) - mini quiche met 
champignons, ui en kalkoen spek.

*

Zoete scones met verschillende smeersels:  
jam, roomboter en sour cream, 
huisgemaakte baklava met pistache nootjes, 
huisgemaakte chocolade bonbons.

Buffetten 

Arabisch buffet  
Kofte met yoghurt/muntsaus , kip Piri Piri (pikante 
kip), mediterraanse salade met aubergine, courgette, 
tomaat, feta en munt, Turks brood met hummus, 
knoflookkrieltjes.
 
Orientaals buffet 
Ajam smoor (kip in ketjapsaus), rendang (gestoofd 
pikant rundvlees), sambal goreng boontjes (pikante 
boontjes), huisgemaakte vegetarische loempia’s, 
nasi goreng / bami, maiskoekjes. 

Caribbean buffet 
Antilliaans runderstoofvlees, kip met pikante  
ananassaus, kousenband met tomaat en ui, 
Antilliaanse aardappelsalade en chili

Luxe borrelhapjes 

Caprese spiesje  
Spiesje van kipsaté
Pittig gekruide gehaktballetjes (3 stuks) in een bamboeschaaltje 
Mini soepje met crostini   
Vegetarische loempia met tauge, wortel en omelet    
Antilliaans pasteitje met kip of tonijn    
Mini quiche met tonijn    
Vegetarische loempia van filo deeg, gevuld met feta en munt     
Mini bapao met gekruid gehakt    
Toast met eigengemaakte hummus en komkommer  
Bladerdeeg geitenkaas, walnoot, honing, tijm

€1,75/stuk
€1,95/stuk
€1,95
€1,75/stuk
€1,50/stuk
€1,750/stuk
€1,95/stuk
€1,95/stuk
€1,75/stuk
€1,50/stuk
€1,75/stuk

€17,50 
( p.p.)

€17,50 
( p.p.)

CATERINGKAART

Voor meer informatie: 
Ons restaurant
Evert Spoorwaterstraat 41, 4827LL Breda
tel nr: 06 21 17 32 32
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WALKING DINER ARRANGEMENT IN 3 VARIANTEN: 
 

Walking diner** Brons

• Soep van de dag
• Salade met rucola geitenkaas honing en walnoten
• ONS pittige Kipburger met Antilliaanse saus of dorade in boter en dille gegratineerd.
• Een punt zak frietjes met mayonaise of ketchup
• Een foute ijsco, een omgekeerd ijshoorntje met een bolletje citroen of vanille ijs  en 

yoghurtsaus met een vleugje munt

Walking diner** Zilver

• Soep van de dag
• Mini rundercarpaccio met garnituur van sla, dressing pijnboompitjes
• Mini vlees spies van rundvlees met satesaus of dorade in boter en dille gegratineerd.
• Gegrilde courgette met zachte feta en balsamico saus
• Een punt zakje frietjes met mayonaise of ketchup
• Een stukje huisgemaakte brownie met vanille saus
• Een bolletje vanille of citroen ijs met chocolade garnering en een yoghurt munt saus.

Walking diner** Goud

• Soep van de dag
• Een rouleaux van runderrookvlees met heksenkaas en een hart van kastanje  

champigons
• Een crostini met geitenkaas rucola en balsamico creme
• Mini roti pizza puntjes met zachte yoghurt bieslook creme of een puntzakje friet  

met mayonaise of ketchup
• Gegrilde runderbiefstuk met pepersaus of gegratineerde zeebaars met beurre blanc
• Antilliaanse soseshi den mansa of antilliaanse zalmrolletjes
• Een stukje huisgemaakte cheesecake met karamel saus
• Chocolade mousse met een bolletje vanille ijs

€16,50 
( p.p.)*

€22,50 
( p.p.)*

€18,50 
( p.p.)*

*deze prijzen zijn exclusief personeel als het diner op een externe locatie geserveerd wordt.
**de walking diner arrangementen zijn beschikbaar vanaf 10 personen.
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