
ONTBIJT en LUNCH

ONTBIJT à € 12,50 p.p. 
•  Diverse broodsoorten, croissants en diverse luxe broodjes

•  Zoet beleg, kaas en vleeswaren 

•  Roerei  

•  Melk, vruchtensap en fruitwater 

LUNCH TAFEL (t/m 16.00 uur) à € 19,50 p.p.
•  Kopje soep, keuze van de huidige kaart 

•  Diverse broodsoorten, croissants en luxe broodjes

•  Suikerbrood 

•  Zoet beleg, diverse soorten kaas en vleeswaren 

•  Roerei en kroket 

•  Rauwkostsalade en vers handfruit

•  Melk, vruchtensap en fruitwater 

Kof e en thee op aanvraag voor de liefhebber bij ontbijt en lunchtafel 

ONBEPERKT KOFFIE / THEE MET....

•  Fries suikerbrood   € 6,50

•  Appelgebak    € 7,50

•  Friese oranjekoek   € 7,00

•  Gesorteerd gebak   € 8,00

Voor de kinderen: 

2x fris met soesjes   € 6,00
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DINER & BARBECUE

SHARED DINING 
per 4 personen à € 37,50 p.p. 

Bij Shared Dining deelt u het diner. Dit betekent niet dat u iedereen 

een hapje moet laten proeven van uw hoofdgerecht. 

Er komen grote schalen op tafel vol met heerlijk eten, waar  

eenieder van kan opscheppen wat hij/zij lekker vindt. 

Voorgerecht: Selectie van verschillende voorgerechten

Hoofdgerecht: Selectie van verse vis en vlees van het seizoen 

met bijpassende sauzen, friet en verse groenten 

Nagerecht: Grand Dessert

MENUSUGGESTIES 
vanaf 20 personen

Komt u met een groep van meer dan 20 personen dan maken 

wij graag een afspraak met u over de inhoud van het menu.

Al onze menu’s worden geserveerd met, friet en een frisse salade. 

Uiteraard houden wij rekening met  eventuele dieet- en of al-

lergiewensen. Per gang heeft u de keus uit 3 gerechten van de 

op dat moment geldende 

menukaart.

Driegangen menu De Kuilart à € 31,00 p.p. 

Soep, hoofdgerecht en nagerecht

Driegangen menu De Fluessen à € 34,50 p.p. 

Voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht

Viergangen menu De Morra à € 39,50 p.p. 

Voorgerecht, soep, hoofdgerecht en nagerecht

DINER

BARBECUE

BARBECUE DE FLUESSEN à € 29,50 
p.p.

•  Stokbrood met kruidenboter en tomaten tapenade 

•  Rundvleessalade, pastasalade, komkommersalade en 

meloen

•  Kippendij, sparerib, gemarineerde Black Angus biefstuk 

•  Gambaspies

•  Groente van de barbecue 

•  Friet en bijpassende koude en warme sauzen

Vanaf 15 personen bereiden wij het vlees voor u. 

BARBECUE DE KUILART à € 26,00 p.p.  
•  Stokbrood met kruidenboter en tomaten tapenade

•  Aardappelsalade, gemengde groene salade 

•  Kippendij, braadworst, shaslick, hamburger, sparerib

•  Groente van de barbecue 

•  Friet en bijpassende koude en warme sauzen
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BUFFETTEN
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BUFFET DE KUILART
vanaf 20 personen à € 29,50 p.p. 
•  Breekbrood met kruidenboter en tomaten tapenade,     

caesar salade met gerookte kip, rundercarpaccio 

•  Visstoofpotje, saté van kippendij, varkenshaas medaillons    

in een champignonsaus, ribs en wings, seizoensgroenten en friet 

Vegetarisch hoofdgerecht 

vooraf aangeven bij elk buffet en wordt uitgeserveerd: 

•  Vegetarische lasagne, huisgemaakte vegetarische quiche en 

gebakken seizoensgroenten

DESSERTBUFFET

IJsbuffet à € 4,75 p.p.
Verschillende soorten en smaken ijs met passende sausjes en 

slagroom. 

Dessert De Kuilart à € 7,75 p.p. 
Bavarois, ijstaarten, tiramisu, soesjes, slagroom en fruit 

BUFFET DE FLUESSEN
vanaf 20 personen à € 33,50 p.p. 
•  Breekbrood met kruidenboter en tomaten tapenade, keus uit 

tomatensoep of mosterdsoep, vegetarische aardappel- salade, 

caesar salade, *keus uit zalm-, rund- of huzarensalade, vissala-

de met verschillende soorten vis en carpaccio

•  Varkenshaas medaillons in een champignonsaus, op de 

huid gebakken zalm in een witte wijn dille saus, kippendijenin 

een pesto saus, gestoofde rundersukade in eigen jus, gebak-

ken seizoensgroenten en friet

*)Van te voren kunt u uw keus voor soep én salade doorge-

ven. Mocht u keus uit twee soorten soep wensen en/ of twee

 salades, dan geldt een meerprijs per persoon.  



BORRELEN & VOOR AAN BOORD
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LUNCH PAKKET à € 8,50 p.p.
vanaf 10 personen 
Lunchzakje per persoon verpakt met: 

•  Belegd broodje kaas, broodje ham, handfruit, melk,      

 esje water 

BITTERGARNITUUR DE KUILART 
à € 3,00 p.p. 
•  Gemengd warm bittergarnituur 3 hapjes 

BORRELPLANKJE
à € 6,50 p.p. 
•  Nootjes 

•  Oude kaas 

•  Friesche droge worst 

•  Tomaat en komkommer 

•  Gemengd warm bittergarnituur

Lunch pakket Deluxe à € 16,50 p.p. 
vanaf 15 personen 
•  Luxe belegde harde broodjes (mix oude kaas met mosterd,             

beenham met honing dressing, tonijnsalade), handfruit, melk en 

 esje water


