Beren Boot Buffet
Vaar mee en geniet van het uitgebreide Berenbuffet. Heerlijke gerechten die met het seizoen
mee wisselen, zo is iedere vaart weer een verrassing!

SOEPBUFFET

Keuze uit de twee wisselende dagsoepen, zoals tomaten-, uien- of champignonsoep.
Je kunt je soep naar eigen smaak verder aanvullen met gesneden prei
of bosui, gebakken uitjes, croutons en meer.

BUFFET

Het buffet bestaat uit een selectie van onze beroemde Berenspecialiteiten zoals de saté,
pittige kip en de bekende spare ribs, die à la minute door de chefkok worden gesneden
en gemarineerd met de gewenste strike. Vanzelfsprekend mogen de vissen ook niet
ontbreken aan boord van de Beren Boot. Zo geniet je onder andere van
gebakken mosselen en gebakken pangafilet in roomsaus.
De invulling van de rest van het buffet wisselt elk kwartaal, zodat je ook van heerlijke
seizoensgerechten kunt genieten en elke vaart weer iets anders kunt proeven. Naast de
bekende hoofdgerechten staat er ook een uitgebreide saladebar en serveren we
ook frites, rijst en verschillende soorten groenten.

DESSERT

Er wordt aan iedereen een klein nagerecht geserveerd. Toch nog trek in een groter dessert?
Onderstaande desserts zijn extra bij te bestellen.

Desserts
COUPE CINNAMON - 5,25
Kaneel- en vanilleroomijs en
slagroom

DAME BLANCHE - 5,25
Vanilleroomijs met chocoladesaus
en slagroom

CHOCOLADE TRIO - 6,50
Belgisch chocoladeijs, een
brownie en chocolademousse

SORBET - 5,95
Citroen-, bosvruchten- en
vanilleroomijs met vruchten en
slagroom

CRÈME BRÛLÉE - 4,50
Romige crème met een
gekarameliseerd suikerlaagje
BANANA ROYAL - 5,75
Vanilleroomijs met banaan,
chocoladesaus en slagroom

GRAND DESSERT* - 6,25 p.p.
Te bestellen vanaf 2 personen
BERENBEKER - 4,25
Aardbeien- en vanilleroomijs in
een vrolijke berenbeker

*Samenstelling kan variëren

Speciale koffie
IRISH COFFEE - 6,25
Met Ierse whisky en slagroom
SPANISH COFFEE - 6,25
Met Licor 43 en slagroom

FRENCH COFFEE - 6,25
Met Grand Marnier en slagroom

ITALIAN COFFEE - 6,25
Met Amaretto en slagroom

BAILEYS COFFEE - 6,25
Met Baileys en slagroom

Voor vegetariers en mensen met een allergie bieden wij graag aangepaste
gerechten aan, neem hiervoor even contact met ons op!

