WALKING DINNER vanaf 50 personen
Uw eigen restaurant aan huis of op locatie, zo zou u een walking dinner door FLES&MES het
beste kunnen beschrijven!
WALKING DINNER DELUXE
Geniet in een informele sfeer van een staand diner in een tijdsbestek van 2,5 uur en laat u
verwennen met minimaal vijf heerlijke gerechten die u zelf kiest Een aantal gerechten worden
eventueel in het zicht van de gasten afgemaakt. Op de tafels staat standaard brood met
smeersels. Alle gerechten worden geserveerd op handzaam, trendy servies en zijn met 1
vorkje of met de hand te eten.
WALKING STREETFOOD DINNER
In een tijdsbestek van 2,5 uur genieten u en uw gasten van een 6 streetfood gerechten die
staand te eten zijn. Samen vormen deze gerechten een complete maaltijd en een deel van
de gerechten worden in het zicht van de gasten afgemaakt. Alle gerechtjes zijn met de hand
of passend eetgerij te eten en worden op disposables aangeboden.
DE KEUZE
Onderstaand treft u een lijst met de keuze mogelijkheden per walking dinner. afhankelijk van
het aantal gangen 1 of meerdere gerechten kiezen de gerechtjes te samen vervangen een
complete maaltijd van ongeveer 600 gram per persoon. De keuze ontvangen wij graag 1
week van te voren.
PRIJS (PRIJS PER PERSOON)
Walking dinner deluxe 5 gerechtjes
Walking dinner deluxe 6 gerechtjes
Walking dinner deluxe 7 gerechtjes
Walking streetfood dinner
Diner drankarrangement*
Extra gang

v.a.

Excl. btw
€ 29,00
€ 32,00
€ 36,00
€ 28,00
€ 17,00
€ 5,00

* Hollandse bar: een onbeperkt binnenlands gedistilleerd drankassortiment met tapbier, huiswijnen en frisdranken.

PERSONEEL
Een walking dinner is inclusief een kok en bedieningsmedewerkers in combinatie met een
drankarrangement Wij rekenen 1 medewerker bediening per ca. 25 personen. Eventuele
wachttijden of extra op-/afbouw uren worden los in rekening gebracht
BIJZONDERHEDEN
Dieetwensen vernemen wij graag 1 week van te voren. Sommige dieetwensen kunnen een
meerprijs met zich meebrengen.
MEUBILAIR & INRICHTING
De tarieven zijn inclusief standaard servies en tafel linnen, exclusief meubilair en inrichting.
Afhankelijk van de locatie en het aantal personen komt er eventueel nog keukeninrichting bij.
TARIEVEN
Alle tarieven zijn exclusief btw. Btw laag betreft per 1-1-2019 9%.
De btw voor drankenarrangementen wordt verdeeld in 60% btw laag en 40% btw hoog.

Stel uw eigen walking dinner samen volgens onderstaand schema:
Walking Dinner Deluxe– aantal gerechtjes
5
6
Voorgerecht
1
2
Tussengerechten
1
1
Vleesgerechten
1
1
Visgerechten
1
1
Desserts
1
1

7
2
2
1
1
1

VOORGERECHTEN
 Gazpachio van rode biet met schuim van boeren yoghurt en een garnituur van rettich
 Briochbroodje met gebraden eendenborst en een compote van gecarameliseerde
rode ui
 Boerengeitenkaas met een crème van avocado en dragon, little gem sla en
mayonaise van tuinkers
 Kleine caesar salade met gemarineerde gamba, ei en Parmezaanse kaas
TUSSENGERECHTEN
 Hartige taart met venkel, gerookte hoender, mascarpone en passende topping
 Romige vissoep met garnituur van garnaaltjes, bosui en crouton
 Spiesje van Japans gemarineerde hoender met een salade van noedels en een
dressing van soya en yuzu
 Klassieke Italiaanse versie van spoom, luchtige ijsmousse van passievrucht met een
scheutje prosecco
VLEESGERECHTEN
 Spiesje van gemarineerde varkenshaas met een kers trostomaatje, ratatouille en een
saus afgemaakt met blauwe kaas
 Op Italiaanse wijze gestoofde tomaat en eigen jus
 Roulleaux van hoender en rookamandel op een zalf van aardappel met een salade
van haricots verts, spek en dragon afgemaakt met een jus van kalf en truffel
VISGERECHTEN
 Gegrilde rug van kabeljauw op een vadouvan parelgort, gepofte kers trostomaat en
een Beurre Blanc
 Zeewolffilet omwikkeld met parmaham en salie op een warme salade van aardappel
en pompoen en een jus van witte wijn en Parmezaanse kaas
 Doradefilet met bulgur, piperade van paprika, bosui en koriander en een jus van
saffraan
DESSERTS
 Witte chocolade cheesecake met een mousse van pure chocolade en een kletskop
van framboos
 Gemarineerd roodfruit met een mousse van witte chocolade en sambucca
 Pistache sponge cake met een gel van mango, passievruchten bavaroise en een
krokantje van noten

Tijdens het diner staat er op de tafels divers vers brood met smeersels.

WALKING STREETFOOD DINNER
 Mini soep
 Mini burger
 Ceaser salde
 Hotdog
 Kip drumstick
 Volkoren wrap gevuld met knapperige sla en gegrilde groenten
 Broodje bitterbal met bieten mosterd
 Basmatirijst met kip/groentecurry
 Groene salade met gerookte kip
 Churros met kaneelsuiker

