Walking dinner @Maximaal!
Het “walking dinner”, vorkjesdiner of running dinner is een opkomend
fenomeen. Het biedt u de mogelijkheid een compleet diner staand te
nuttigen. Leuk wanneer u informeel en lekker wilt dineren, waarbij u zich
vrij tussen de gasten kunt begeven.

In een besloten omgeving een feest vieren of met een groep dineren?
Onze ruimte biedt talloze mogelijkheden voor een gezellig feest of diner,
maak geheel vrijblijvend een afspraak met ons om de mogelijkheden te
bespreken onder het genot van een kopje koffie/thee of drankje!

Vergaderen @Maximaal!
Onze bovenverdieping is uitstekend geschikt voor een training of
vergadering voor uw bedrijf. U heeft tevens de beschikking over de
benedenverdiepingen beide verdiepingen zijn voorzien van beamer,
flipover en geluidsapparatuur. We sturen u graag meer info toe!

Buitenhuizenpoort 11
4116 CA Buren
Tel. 0344-228113

menu

Privéfeest @Maximaal!

Voorgerechten

Hoofdgerechten

Terrine eend
Eendenlever gemarineerd in Armagnac | Brioche |
Gemarineerde appel

14,50

Tournedos
Gekonfijte lof | Pepersaus | Ossenstaart met truffelschuim

24,50

22,50

12,50

Magret de canard
Caponata | Sinaasappel | 5 spices | Peterseliewortel

Zalm
Gemarineerd en lichtgerookt | Komkommergel |
Basilicumchips

24,50

14,50

Skrei
Gestoofde venkel |Quiche | Hutspot | Zeebanaan |
Beurre blanc | Mosterd

Tonijn-Filodeeg
Krokant Filodeeg | Gamba’s | Roomkaas | Sojaparels

19,50

Steak Tartare Bloody Mary
14,50
Handgesneden Ossenhaas | Kappertjes | Mosterd |Tabasco

Vlaams stoofje
Kalfssucade | Tagliolini | Trappist | Koningsboleet |
Gestoofde mini prei
Flensje (V)
Bospaddestoelen | Pompoen | Reijpenaer | Soepje

19,50

Kwartel en Vijg
Vijgentaartje/ kwartelfilet/nuggets van kalfszwezerik/
vijgen-balsamicostroop

14,50

Courgette-Mozzarella (V)
Gegrilde courgette | Tomaat-basilicumpesto | Krokantje
van Parmezaan

11,50

Desserts
Hollands kaasplankje
Notenbrood | Appelstroop

9,50

Koffie Maximaal
6,50
Bolletje ijs | Bonbons | Barista Licor 43		

Zie ook onze borrelkaart voor de “kleine trek”

Tarte tatin van peer
Mascarpone-ijs | Vijgen | Amandelen

10,00

Baba van kokos
Mokka-roomijs | Mousse van Bailey’s | Krokante chocolade

10,00

