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breakfast & brunch

Breakfast

1750

Croissant met clo ed cream en marmelade, Verse sandwich
Muﬃn van Chocolade, blueberry en vanille
Jus d’Orange, Nespresso koﬃe & Ronnefeldt thee.

Sunrise Breakfast & Brunch Buﬀet

29

vanaf 20 personen, als ontbijt of brunch

Li le Appetit
Huisgemaakte granola met yoghurt en seizoensfruit
Croissants met clo ed cream en marmelade
Eggs
Gepocheerde eieren met spinazie, ham en Hollandaise saus
Burrito Wrap gevuld met roerei, bacon, cheddar, tomatensalsa, guacamole en zure room
Waﬄes
Brusselse wafels met aardbeien, pepers en zure room
Brusselse waﬀels met buikspek, ahornsiroop en kaas
Sandwich
Serranoham, Manchego, gegrilde paprika en tomatensalsa
Courge e, tofu, portobello, balsamico & rucola
Smoothies & Drinks
Frambozen, bessen en aardbeien
Mango, spinazie, gember en avocado
Wortel, sinaasappel en banaan
Jus d’Orange, Nespresso koﬃe & Ronnefeldt thee.

Supplementen
Start uw ontbijt of brunch met een heerlijk glas bubbels

Prosecco, Cava of Tai inger Champagne
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6 50 / 8 50 / 11

sky lunch

Sky Lunch

1950

Vanaf 10 personen - 3 Pain de Mer broodjes per persoon

Zoeterwoudse komijn, rauwkost
Kalfsﬁlet, ui, kappertjes en pepermayonaise
Boerenachterham, rauwkost
Gegrilde groenten, champignons en balsamico crème
Zalmsalade, ui en kappertjes
Brie met walnoot en preiselbeeren
Sereh soepje met gerookte kip en bosui- kervel
Verse jus d'orange, melk en karnemelk, Nespresso koﬃe en Ronnefeldt thee

Supplementen
Quiche van spinazie met kikkererwten en komijn
Groene salade met gerookte kip, croutons, ei en caesardressing
Brioche met een hamburger, uienchutney, truﬀelmayonaise
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3 50
3
6

classic
lunch or dinner

Voor groepen vanaf 20 personen.

Entrée
Ceviche zalm, huisgerookte zalm en tartaar van zalm

Main
The Penthouse Steak, truﬀel aardappelmousseline,
gegrilde paprika en rode wijnjus

Dessert
Moelleux au chocolat taartje,
chocoladetruﬀel, gezouten caramel roomijs

Diner 3 gangen

42

Lunch 2 gangen
Lunch 3 gangen

25
32

Supplement Zeeuws Zuurdesembrood, boerenboter

3 50
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lunch or dinner experience

De gerechten van Chef de Cuisine Rob Reizevoort worden
kenmerkt door seizoensgebonden streekproducten.
Een gevarieerd scala aan gerechten, dat u als tussengerecht
geserveerd wordt. U kunt de gerechten los
bestellen, of hier een eigen keuzemenu van samenstellen
(Groepen vanaf 8 personen eenzelfde gerecht, vegetarische
optie als alternatief). Uw eerste gang wordt voorgegaan door
een tafelgarnituur, waarna er vers brood van Bakkerij Mama
met boerenlandboter en fleur de sel wordt geserveerd.

2 gangen (lunch)
3 gangen (lunch)
3 gangen (diner)
4 gangen
5 gangen
los gerecht

29
37,50
42
52
62
15

Extra Bakkerij Mama zuurdesembrood, boerenboter

6

Vegetarisch: naast onze selectie kan onze Chef een
vegetarisch gerecht naar wens samenstellen.

Heeft u een allergie? Laat het ons weten.
.

Tataki van zalm
Verse wasabi, sesam, cèpesgel, wakame, krokante ui, Zorri Cress
Flower and the Bee 2018, Treixadura, Coto de Gomariz - Ribeiro - España - 7

Rouleau parelhoen
Zuurkool, cranberry, avocado, koriander emulsie, amandel, krokante ui, speculaas
Quartaut, Chardonnay, Hugues et Bernard Jeanjean - Languedoc - France - 5

Velouté pompoen
Schuim van Parmezaan, wortel Julienne
Knebel von der Terrassen 2017, Riesling, Ma hias Knebel - Mosel - Deutschland - 7

RIBS©
Varkensribbetjes, Sambal Badjak, gerookte biet, mierikswortelcrème, gebrande kokos, sesam, knoﬂook
Blanc de Noirs 2019, Spätburgunder, J.J. Adeneuer - Ahr - Deutschland - 6,50

Geroosterde Grietﬁlet
Beurre Blanc van groene mosterd, gekleurde peentjes, Lavas, gratin
Touraine Blanc Chante Merle 2018, Sauvignon Blanc & Gris, Prévoste - Touraine - France - 6,50

Slow Cooked Short Rib
Van de Big Green Egg, zwarte bonen, balsamico- rodewijnsaus, Marloeskes, paddenstoel
Alba Barriques 2018, Barbera, Fiore Vini - Alba - Italia 6,50

Linguine
Linguine pasta, bundelzwammen, anijsboleten, Italiaanse spinazie, basilicumschuim
Fleurie 2018, Gamay, Chaintreuil - Beaujolais - France - 6,75

Kaas vanaf onze kaaswagen
Huisselectie van ’Bourgondisch Lifestyle’
Garnatxa Ambré Roja, Grenache Blanc, Garriguelle - Cota Brava - España - 6

Tartele e
Gevuld met amandelspijs en appel, wi e chocolade crisp, appelsorbet
Coteaux de l'Aubance 2017, Chenin Blanc, Mont Gillet - Loire - France - 8

Chocolademousse
Wi e chocolademousse, lemon leaf gel met limoen en gember, Limoncello sorbet
Cava MIM Brut 2014, Xarel.lo Macabeo, Marques de Gelida - Penedés - España - 7

Pain Jeane e van bakkerij Mama, boerenland boter & Fleur de Sel
Geserveerd bij aanvang lunch/diner (1 ronde)

walking dinner
experience

Een spraakmakende culinaire ervaring.
Minimale tijdsduur 2 1/2 uur. Vanaf 40 personen.
Voor groepen vanaf 30 personen is dit menu ook als sit-down diner beschikbaar.

Amuse
Tartaar handamuse, gebakken kwartelei, truﬀelmayonaise en cress

Entrée
Tarbot licht gepekeld en gegaard met aubergine crème, knoﬂook op zuur,
licht gebrande mandarijn en een aardappelsouﬄé

Entremets
Slibtong op de graat zonder vel met crème van sjalot, spruitjesblad krokant en grapefruit
Wit ui half gaar, gevuld met ossenstaart met rodewijnsaus, geroosterde mini wortel,
schil van wortel als chips, enoki

Main
Wildzwijnﬁlet van de Kamado barbecue met kastanjekruim, schuim van porc belly,
macaron met eendenlever, râs al hânout andijvie krokantje

Cheese
Chef’s kaasproeverij

Dessert
Chocolade ganache met hazelnoot en Vadouvan, krokant van brickdeeg,
couverture rasp, mandarijngelei, vanille sorbet
tafelgarnituur: Oerbrood van de Kamado barbecue met rozemarijn olie en zeezout
inclusief Nespresso koﬃe en Ronnefeldt thee

49
57 50

Walking Dinner 6 gangen
Walking Dinner 7 gangen
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street food

Vanaf 75 personen, geserveerd vanuit ’food stations’

Bapao
Pork belly met crispy sjalot, ketjap, coriander, kikkererwt, sesam en peper

Brioche
Entrecôte met sweet onion chutney, guacamole en bbq ananas saus
Paddenstoel, tofu, sweet onion chutney, guacamole, bbq ananas saus

Autumn Rolls
Kip met bamboo, cowl, venkel, gerookte roomkaas, radijs en kool op zuur en gepo e maïs

Sushi
Omele e met zeewier en mierikswortel
Gegrilde asperges met wasabi, soja en sinaasappel

Frites uit Zuyd
Verse friet in de schil met truﬀelmayonaise

2950

Street Food Selection
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deluxe buﬀet dinner

Vanaf 40 personen

Entrée
Ceviche zalm met Rozeval aardappel, limoen, dragon en loligo inktvis
Foccacia met geitenkaas, appel, peer en tomaat - scampi
Gele oerbiet met Saint Agur, chips van knolselderij en Iberico ham
Crostini met pulled veal, koriander, peper en ketjap
Soup
Pommodori soepje met een Gruyère koekje
Main
Parelhoen met gnocchi, bundelzwam, pompoen en venkel
Kalf met eringi, hazelnoot, karamel en doperwt
Kabeljauw licht gerookt met wilde venkel, aardappelkaantjes en Engelse mosterd
Dessert
(plate service)

Caramel met pecan, appelsorbet en kaneel

4750

Deluxe Buﬀet
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a ernoon delights

Highest Tea

29

Diverse hartige lekkernijen
Hartverwarmende soep en een warme snack
Zoete delicatessen
Ronnefeldt luxe thee in vele smaken

Highest Wine

49

Wijnproeverij met heerlijke selectie van Brandt & Levie charcuterie,
vis delicatessen en huisgemaakte dessert.
Proef drie verschillende unieke wijnen

Highest Champagne

59

Champagne proeverij met heerlijke selectie van Brandt & Levie charcuterie,
vis delicatessen en huisgemaakte desserts
Proef twee verschillende Tai inger Champagnes

Supplementen
Start uw Highest Tea of Wine met een heerlijk glas bubbels

Prosecco
Cava
Tai inger Champagne
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6 50
8 50
11

sky bites

Kitchen Art Bites

1550

Vanaf 20 personen

Cold
Rozeval tartele e, pork belly, gerookt aardappelschuim
Kaas crisp, bospeen, sesam, honing, salie
Macaron, conﬁt eend, wi e chocolade ganache

Hot
Yakatori, kip, koriander, peper, gember, soja
Aardappel quiche, spinazie, feta
Tafelgarnituur: nootjes, zoutjes en olijven

Sky Bites

5

Nachos, tomaat, kaas, guacamole
Holtkamp Kalfsbi erballen, Zwolse mosterd

Sky Bites Delights

7 50

Nachos, tomaat, kaas, guacamole
Holtkamp Kalfsbi erballen, Zwolse mosterd
Holtkamp garnalenkroketjes, Vadouvan mayonaise

Artisan Bites

6

Brandt & Levie worst, boerenkaas, cournichon, Zwolse mosterd

Midnight Bites
The Penthouse Burger: Brioche met hamburger, uienchutney, truﬀelmayonaise
Frites uit Zuyd: Verse friet in de schil, truﬀelmayonaise
- 15 -

6
450

meeting specials

Vergaderarrangementen
In onze meeting rooms op de 3e verdieping
Vergaderarrangementen zijn inclusief Nespresso koﬃe, Ronnefeldt thee, water en koekjes

4 uur vergaderen
4 uur vergaderen met Sky Lunch
4 uur vergaderen met 1 uur borrel
4 uur vergaderen met Sky Lunch en 1 uur borrel
4 uur vergaderen met 1 uur borrel en 3 gangen diner (excl. dranken tijdens diner)

25
4450
45
64 50
87

8-uur vergaderen
8 uur vergaderen met Sky Lunch
8 uur vergaderen met Sky Lunch en 1 uur borrel
8 uur vergaderen met Sky Lunch, 1 uur borrel en 3 gangen diner (excl. dranken tijdens diner)

37 50
57
77
119

SkySuites upgrades
Meetings with a view: in onze SkySuites op de 40e verdieping

Upgrade naar de SkySuites op de 40e verdieping, per suite, excl. BTW (1 dagdeel)
Bij afname van meerdere suites per extra suite, excl. BTW (1 dagdeel)

295
225

Upgrade naar de SkySuites op de 40e verdieping, per suite, excl. BTW (hele dag)
Bij afname van meerdere suites per extra suite, excl. BTW (hele dag)

495
375
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breaks & cakes

Healthy Break

450

min. 10 personen

Vers fruit en meergranen mueslireep

Smoothie Break

425

min. 10 personen, 1 per persoon, combinatie van smaken

Red: Frambozen, bessen en aardbeien
Green: Mango, spinazie, gember en avocado
Yellow: Wortel, sinaasappel en banaan

Sweet Break

7 50

min. 10 personen, 3 friandises per persoon

Miserable Ovale
Mini Pavlova
Café Noir

Savoury Break

7 50

min. 10 personen

Quiche van spinazie met kikkererwten en komijn
Glaasje gezouten pecannoten

Cakes
Verjaardagstaart (op aanvraag; prijs vanaf)
Bruidstaart (op aanvraag; prijs vanaf)
The Penthouse dagvers gebak, keuze uit diverse smaken
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450
8
450

drinks

Drankenarrangementen
Nespresso koﬃe, Ronnefeldt thee, waters, koekjes, per dagdeel
Nespresso koﬃe, Ronnefeldt thee, frisdranken, waters, koekjes, per dagdeel

7 50
9 50

Bier, huiswijnen en frisdranken, 1e uur
Ieder volgend uur

15
7 50

Supplement arrangement met Binnenlands Gedistilleerd per uur
Supplement arrangement met Binnenlands- & Buitenlands Gedistilleerd per uur

5
7 50

Borrelarrangement
2 uur in onze Sky Bar op de 40e verdieping, inclusief frisdranken, bier, huiswijn
en Sky Bites Delights

2950

Wijnarrangementen
Wijnarrangement bij 3 gangen
Wijnarrangement bij 4 gangen
Wijnarrangement bij 5 gangen

Meer dranken? Bekijk onze volledige drankenkaart op www.thepenthouse.nl
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2250
2750
3250

thepenthouse.nl

