Hieronder treft u onze arrangementen voor 12 personen&meer.., heerlijk kiezen voor een vast arrangement
zodat we u vanaf begin af aan kunnen verwennen met onze smaken en gastvrijheid.
En biedt plaats aan gezelschappen van 12 tot ca. 35 personen, zakelijk of met vrienden, familie.
Echt een eigen ruimte met toegang tot de patio, het is ingericht met hoge tafels en krukken, een gezellige lage zit
en beneden, de wijnkelder, garderobe en toiletten, echt privé genieten!!
De Wijnkelder tot 12 personen voor diner en tot 14 personen voor een Proeverij.

35
Proef in ca. 2,5 uur het seizoen in Wijnen, 8 wijnen en 8 Hapjes/Amuses
45
Start met Bubbels en iets knapperigs op tafel, daarna heerlijk drankjes naar keuze met tal van hapjes en aan het
einde nog een echte RTTLL Fast Food.. als echte Feestavond, tijdsduur ca. 4 uur
Dit liever op een ander tijdstip, bv. Als Lunch ofwel einde middag/begin avond ook dat kan, dan maken we het
mooi maaltijdvullend, kosten zijn dan p.p. € 65

4 gangen
5 gangen
6 gangen

compleet verzorgd

75

compleet verzorgd

85

compleet verzorgd

95

*Kaasplanken als extra geserveerd 10
125
Bubbels & Amuses, 6 gangen + kaas en passende wijnen bij elke gang, waters, brood en koffie na..

en dat net even met mooiere ingrediënten en in wijnen.

Maar ook drankjes naar keuze met en zonder alcohol, want we hebben ook een heerlijk alcoholvrij Starten met
Bubbels & Amuses, menu met wijnen, tafelwaters en vers gebakken desembrood. Arrangement met limonades
en Vieno op basis van gefermenteerde groente en fruit, maar ook frisdranken en pils. Ter afsluiting serveren we

koffie/thee met friandises. Ons KookLokaal is tot 00.00 uur geopend.

De Ratatouille Keuken, heerlijk koken in Smaak & Seizoen en juist alle producten in hun waarde
laten, waarbij het samenbrengen van ingrediënten zorgt voor SMAAK. Alles zo vers mogelijk!
En het kan van pure eenvoud tot ware luxe qua ingrediënten maar zeker ook qua passende
wijnen net als in ons Restaurant. Echt koken tot ca. 20 personen.
De arrangementen zijn all-in arrangementen waarbij u van ontvangst tot einde heerlijk wordt verwend, maar
zeker ook zelf aan de slag bent om alles op tafel te krijgen.. de schorten gaan voor..

- Welkomstdrankje en hapje
- De uitleg en begeleiding van de Chef
- Waters, wijnen en drankjes naar keuze, verse broodjes
- Gebruik Kookschorten, maar uitnodigen in zijn/haar mooiste schort is nog leuker!
- Koffie & zelfgemaakte friandises/zoet als afsluiting

80
Aperitief & Amuses, 4 gangen, passende wijnen en koffie & zoet
90
Aperitief & Amuses, 5 gangen, passende wijnen en koffie & zoet
100
Aperitief & Amuses, 6 gangen, passende wijnen en koffie & zoet
125
Bubbels & Amuses, 6 Gangen & Kaas, wijnen, koffie & zoet en dat net
even mooier in ingrediënten en in wijnen.

-Waardecheque voor Ratatouille, met bedrag naar keuze
-Fles wijn naar uw budget, van wit tot rood, magnum ofwel kist
bv. Contemplation, pracht rode Bulgaarse wijn met prachtig Feest etiket 12,50
-WijnGift in mooie doos met twee of drie Spaanse rode wijnen van 25-, 35,- ofwel 59,-Wijnpakket. Fles Morillon Blanc, Real WineGums, WijnSleutelhanger en
(heel fijn) Wijnmes en dit mooi Feestelijk ingepakt! 25,-FeestPakket “Bubbels&Amuses”: Fles Villa Sparina ( pracht Italiaans Bubbel),
Crostini’s & José Sardines, Kromkommer Soep, Truffelchips, Arbequina Olijven 35,-

