Veldkeuken proeverij
voor groepen van 20 tot 60 personen

Voor gezelschappen bij MOA | Museum Oud Amelisweerd kan de Veldkeuken schalen en
etagères met hapjes bereiden. Natuurlijk met ingrediënten van het landgoed.
De Veldkeuken levert de schalen op een afgesproken tijdstip af in de keuken van
het museum. U overlegt met de medewerkers van MOA waar en wanneer de hapjes worden uitgeserveerd. De Veldkeuken verzorgt hiervoor geen personeel.
Voorbeeld van een proeverij:

Desembrood uit eigen bakkerij met diverse dips
€3,50 pp
Muhammara, Tapenade,
Bietenaioli, Roomboter

Schaaltjes emarineerde olijven en gebrande noten
Diverse soorten fingerfoods, 3pp
Spiesje met gegrilde groente | gemarineerde paddestoelen | gevulde bloemhartjes, | balletjes
verse geitenkaas met hazelnoten| fritata | polenta met kruidenpesto
| crostini met gegrilde paprika |
Of vergelijkbare hapjes

Veldkeuken pan
Geserveerd met verse kruidenhangop en bloemen

Farinata
puntjes Genuaanse pizza van kikkererwtenmeel, olijfolie & zwarte peper

Frisse salade
met diverse soorten sla, rucola, mosterdblad , verse kruiden en bloemen

*
Plateau met ruime keuze taart uit onze eigen bakkerij
Met room en vers fruit

..................
Voor- & hoofdgerecht

€ 24,50 pp

Voor-, hoofd- & nagerecht

€ 29,50 pp
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