Juliette’s Cosina walking diner
Je hebt Juliette Cosina helemaal voor jezelf.
Voor de iets grotere gezelschappen bieden wij exclusiviteit van onze Cosina.
Hoe leuk is het om je gezelschap te ontvangen in onze keuken. De koks staan midden tussen de gasten
de lekkerste gerechten te bereiden. Alles live, alles vers en geen verrassingen.
Een wijnbar met een groot assortiment aan wijnen maken samen met de selectie van
Europese kazen de avond af.
Waarom zou je je feestje nog thuis vieren.
Deze avond zal nog lang herinneringen oproepen bij al je gasten.
Zeg nou zelf, waar is het altijd het gezelligste tijdens een feestje, in de keuken toch?

Juliette’s favourites serve
Op de tafels staan de volgende gerechten en hapjes voor je klaar
Classic bruchetta’s - coppa di Parma met vijgjes - manchego met amandelen
Gegratineerde Val Dieu – grissini – vijgen jam
XL toast steak tartaar – ei
Cadet met rilette - picalilly
Juliette’s plukbrood
Gerechten bereid en geserveerd in de Cosina
Cold serve
Zalm cocktail – wakame – sesam
Carpaccio – truffel mayo – Parmezaan - croutons
Hot serve
Gamba Mediterrane – citroen – witbrood
Veggie pizza – olijf – tomaat - mozzarella
Risotto – bospaddestoelen - kervel
Gegrilde dorade – sofrito - knolselderij
Ajam ketjap – papaja salade – longtong - kroepoek
Dessert
Taartje van Roel
Prijs per persoon Walking diner € 39,00 - serveertijd ca. 3,5 uur

Juliette’s wijnbar
De informele wijnbar is het thuishonk van iedere wijnliefhebber. Een scala aan lekkere
huiswijnen uit alle windstreken en voor ieder smaak wat wils. Zoet, droog, fruitig of een
stevige bonk hout. “you name it, we have got it”,
De prijzen van onze huiswijnen variëren van € 22,00 tot € 30,00 per fles.
Prijs pers persoon

: € 6.00

(Prijs uitsluitend in combinatie met een algehele drankafkoop)

Europees kaasbuffet
Uitgebreid kaasbuffet met diverse Europese kaassoorten.
Blauw-, rood- en wit schimmelkazen met de lekkerste geiten- en schapenkaas.
Hard, zacht en smeuïg. Alles geserveerd met noten, druiven, brood, stroop en natuurlijk
een lekker glas port.
Prijs pers persoon

: € 6.00

(Prijs uitsluitend in combinatie met een ander foodarrangement)

Bovenstaande suggestie serveren we vanaf 35 personen en kan volledig naar je wens worden
aangepast. Vanzelfsprekend kunnen we rekening houden indien je iets niet wil, kan of mag eten.

