BROCHURE FEESTEN & PARTIJEN

WIJ ZORGEN VOOR EEN
ONVERGETELIJKE DAG

OVER ONS
Waterfront Vlietland is de perfecte locatie voor ontbijt,
lunch, borrel of diner. Wij weten wat nodig is voor een
geslaagd uitje. Door de vele mogelijkheden, de expertise van
onze chefs, de uitgebreide menukaart en het mooie terras
kunnen wij je door weer en wind een fantastische
beleving bezorgen.

Dat is een lekker vooruitzicht, toch?

LUNCHARRANGEMENTEN
Op zoek naar een mooie locatie om te lunchen? Bij Waterfront is alles mogelijk.
Van kleine tot grote groepen of van een simpel tot uitgebreid menu.
Kies voor een plek in ons restaurant of op het terras.

12 UURTJE

€ 12,90 p.p.

Soep naar keuze, twee sneetjes brood, rundvlees- of kaaskroket, ham,
kaas en gebakken ei

LUNCHPROEVERIJ

€ 13,90 p.p.

Soep naar keuze, gevolgd door een proeverij van tonijn in vijf kruiden, rosbief,
krokante ui en ei, geroosterde pompoen met geitenkaas en beluga linzen,
garnalenkroket, geserveerd met brood

MENU 1 VOOR- EN HOOFDGERECHT

€ 23,50 p.p.

VANAF 10 PERSONEN
Keuze uit de volgende voorgerechten:
• Rundercarpaccio met krokante ui, parmezaanse kaas, truffelmayonaise
en rucola
• Geroosterde aubergine, kerriehummus, paddenstoel, zoetzure rode ui,
kropsla en koriander
Keuze uit de volgende hoofdgerechten:
• Heilbotfilet, serranoham, parelgort en witlof met kerriesaus
• Cannelloni ricotta en spinazie, tomatensaus en geraspte kaas
• Zacht gegaarde kalfssukade, jus van eekhoorntjesbrood, pastinaak
en doperwten

MENU 2 HOOFDGERECHT EN DESSERT

€ 22,50 p.p.

VANAF 10 PERSONEN
Keuze uit de volgende voorgerechten:
• Zacht gegaarde kalfssukade, jus van eekhoorntjesbrood, pastinaak en
doperwten
• Truffelpasta, groene asperge, kruidenzwam, parmezaanse kaas en
gepocheerd ei
• Heilbotfilet, serranoham, parelgort en witlof met kerriesaus
Dessert:
• Duo van hazelnoot en mokka, mascarpone, vanille-ijs en crumble van
witte chocolade

3- OF 4GANGENMENU
Uitgebreid dineren aan lange tafels met jouw vrienden, familie of collega’s? Dat kan uiteraard bij
Waterfront Vlietland! Wij stellen graag een 3- of 4-gangenmenu samen zodat jouw tafelgenoten
keuze hebben uit een selectie gerechten. Liever zelf gerechten kiezen? Geef aan ons door welke
gerechten dit zijn en het menu wordt aangepast.

3-GANGENMENU

€ 31,50 p.p.

Keuze uit de volgende voorgerechten:
• Papadum met lauwwarme tonijn, wasabi-mayonaise, komkommer en sesam
• Geroosterde aubergine, kerriehummus, zoetzure rode ui, paddenstoel,
kropsla en koriander
Keuze uit de volgende hoofdgerechten:
• Zeebaarsfilet in kruidenpanade, aardappelmousseline, bloemkool en
botersaus
• Truffelpasta, groene asperge, kruidenzwam, gepocheerd ei en parmezaanse
kaas
• Runderentrecote, zoete aardappelcréme met blonde peperjus
Dessert:
• Vanille parfait met chocoladesaus

4-GANGENMENU

€ 38,75 p.p.

Keuze uit de volgende voorgerechten:
• Rundercarpaccio, truffelmayonaise, rucola, parmezaanse kaas en krokante ui
• Geroosterde aubergine, kerrie hummus, paddenstoel, zoetzure rode ui,
kropsla en korander
Keuze uit de volgende tussengerechten:
• Heilbotfilet, parelgort, aardappelkaantjes, blanke botersaus en zeekraal
• Couscous loempia, ras el hanout, ratatouille met tomatensaus
Keuze uit de volgende hoofdgerechten:
• Zeebaarsfilet in kruidenpanade, aardappelmousseline, bloemkool en
botersaus
• Truffel risotto, parmezaanse kaas, rucola en paddenstoel
• Runderentrecote, zoete aardappelcrème met blonde peperjus
Dessert:
• Vanille parfait met chocoladesaus

BBQARRANGEMENTEN
VANAF 35 PERSONEN
Wil je met een grote groep genieten van een heerlijk diner aan het water? Wij bieden een
compleet verzorgde barbecue in een mooie omgeving. Met één van onze twee arrangementen
maken wij jouw groepsgelegenheid tot een onvergetelijke ervaring.

STANDAARD

€ 29,50 p.p.

Varkensroast-rib, sukadesteak, heilbotfilet met serranoham, kip TV-stick
Geserveerd met geroosterde seizoensgroenten, aardappelwedges, groene
salade, waldorfsalade, pastasalade en brood met smeersels

DELUXE

€ 38,50 p.p.

Gamba’s, spareribs, licht gerookte zalmmoot, jackfruit curry, kip hotdog
met jalapeño en cheddar
Geserveerd met geroosterde seizoensgroenten, Griekse salade,
gepofte tomaat, huisgemaakte zalmsalade, aardappelwedges en
brood met smeersels

WALKING DINNER
VANAF 10 PERSONEN
Gezellig en ongedwongen dineren met jouw gezelschap? Kies voor een walking dinner bij
Waterfront Vlietland. Wij serveren verschillende luxe gerechtjes die met een vork en een lepel
gegeten kunnen worden. Deze gerechten vormen samen een compleet diner. Bij een walking
dinner is een combinatie van zit- en staanplaatsen mogelijk.

Keuze uit de volgende kleine gerechten:
• Carpaccio
• Tonijnfilet in vijf kruiden
• Zeebaars in kruidenpanade
• Mini-hamburger
• Gerookte zalm op aardappelblini’s
• Pittige kip op ijsberg satésaus
• Taco pulled pork
• Papadum kerriehummus

• Krokante artisjok met sesamdressing
• Pompoensalade
• Geitenkaas
• Pistache pesto
• Bouillabaisse (vissoep)
• Kaasassortiment
• Vanille parfait met chocoladesaus

5 gangen

6 gangen

7 gangen

€ 32,50 p.p.

€ 37,50 p.p.

€ 40,90 p.p.

DESSERTS
Diverse ijssoorten op een hoorntje | € 2,75 p.p. per bol
Chocolade- of frambozentaart uit eigen keuken | € 4,75 p.p.
Omelette Sibérienne | € 5,95 p.p.

BORRELARRANGEMENTEN
VANAF 10 PERSONEN
Op zoek naar de ideale locatie voor een borrel op één van de mooiste plekken in de Randstad?
Bij Waterfront Vlietland ben je van harte welkom. Geniet van de rust en de groene omgeving en
kies uit één van onze borrelpakketten. Van makkelijke hapjes en drankjes tot een luxe borrel:
alles is mogelijk.

WELKOMSTDRANKEN
Alle spritzen van de drankkaart
Cava | € 5,85
Champagne | € 7,90
Strawberry Gin & Tonic. Met Fever-Tree tonic en aardbei | € 6,90

BORRELPAKKET 1
Borrelnootjes en gemarineerde olijven
Grillworst met kaas
Gedroogde worst
Blokjes jonge en oude kaas
Bittergarnituur (2x)
Bitterballen, veganistische vlammetjes, kaasstengels,
Le Frique (mini-frikandel speciaal)

€ 9,50 p.p.

BORRELPAKKET 2

€ 12,50 p.p.

Borrelnootjes, crudité met Waterfront-dip en gemarineerde olijven
Wrap
Feta, kerriehummus, paddenstoel en rode ui
Gerookte zalm, roomkaas en komkommer
Kalkoenbrisket, curry-mayonaise, avocado, tomaat en bacon
Bittergarnituur (2x)
Bitterballen, veganistische vlammetjes, Le Frique (mini-frikandel speciaal),
kaasstengels met daarbij behorende sauzen

BORRELPAKKET 3

€ 18,50 p.p.

Borrelnootjes, crudité met Waterfront-dip en gemarineerde olijven
Luxe canapés (2x)
Gerookte zalm, eiersalade, filet américain, krabsalade en San Daniele ham
Luxe bittergarnituur
Le Frique (mini-frikandel speciaal)
Gambakroketjes
Rendang kroketjes
Mozzarellasticks
Naanbrood
Gerookte zalm, crème fraîche en rucola
San Daniele ham, rucola, truffelmayonaise en gepofte knoflook
Vegan: mango, pittige rode kool, sesam, krokante ui en rucola

Rietpolderweg 13 2266 BM Leidschendam
071 56 182 55 | info@waterfront.nl

