Het diner wordt niet zoals gebruikelijk aan tafel geserveerd, maar
‘lopend’ en wordt op informele wijze gepresenteerd. Zo zijn de gasten
niet aan tafel gekluisterd maar hebben volop de gelegenheid te
wijzigen van plek.
Het private diner stellen wij graag af op de seizoenen en op uw
persoonlijke wensen.
Voorbeeld private diner:
Antipasti misti
Verschillende soorten Italiaanse hapjes
Gebakken varkenshaas medaillons
Met gegrilde paprikasaus
Op de huid gebakken kabeljauwfilet
Met wittewijnsaus en sereh
Cannelloni
Gevuld met ricotta en paddenstoelen
geserveerd met roseval
aardappeltjes en salade
Tiramisu met slagroom

Vergaderarrangementen

					
Vergaderen in De Torenzaal is een van de mogelijkheden die ons bedrijf
te bieden heeft. U beschikt over een eigen entree, restaurant gedeelte
en toiletten zodat u geheel zonder (over)last van andere gasten kunt
vergaderen.
4-uurs 12,50 per persoon
Onbeperkt koffie, thee en water in de zaal, gebruik van flipover.
8-uurs 29,50 per persoon
Onbeperkt koffie, thee en water in de zaal, gebruik van flipover.
Lunchtafel in ons restaurant bestaande uit een kop soep,
een luxebroodje en drankje naar keuze.
Extra aanvulling per persoon
Huur beamer met scherm			
Ontvangst met Veluwse appelcake		
Frisdankbuffet				

25,00 per dagdeel
3,50
2,50 per consumptie

Mocht u gebruik maken van het diner dan geven
wij u 10% korting op de dinerprijs.

Wijnhuistoren

Onder begeleiding van een gids kunt u de toren
beklimmen met als resultaat een prachtig
uitzicht over Zutphen. 			

De Wijnhuistore

vanaf 30,00 per persoon

Private dine

Private diner

BUFFETTEN EN ARRANGEMENTEN

3,50 per persoon

wijnhuistoren.nl

Buffetten
Lunch/brunch buffet

Tapas buffet

Italiaans buffet

Receptie arrangement

Party arrangement

Luxe broodsoorten
Diverse soorten vleeswaren en kaas
Pastasalade met tonijn en olijven
Italiaanse salade met tomaat,
komkommer en feta kaas
Kroket
Koffie/Thee
Melk/jus d’orange

Verschillende Spaanse hammen
en worstsoorten
Carpaccio met pesto, pijnboompitten
en Parmezaanse kaas
Gemarineerde zalm en gerookte makreel
In olijfolie gemarineerde Manchegokaas
Paella met zeevruchten en kip
Spareribs met chilisaus
Buffet wordt aangevuld met brood met
tapenade, aioli en kruidenboter

Carpaccio met pijnboompitten, pesto en
Parmezaanse kaas
Salade Caprese met tomaat en mozzarella
Italiaanse ham soorten
Pastasalade met tonijn
Zacht gegaard rundvlees met tomaat en
basilicum
Cannelloni gevuld met ricotta en zalm
Gegrilde aubergine-courgette-tomaat ‘gratin’
Buffet wordt aangevuld met brood, olijven,
tomatentapenade en aioli

Welkomstdrankje (Prosecco)
Drankjes (exclusief buitenlands gedistilleerd)
Nootjes en olijven op tafel
3 luxe hapjes per persoon
Afsluiting met koffie of thee en een bonbon

Welkomstdrankje (Prosecco)
Drankjes (exclusief buitenlands gedistilleerd)
Nootjes en olijven op tafel
4 luxe hapjes per persoon

15,50 per persoon

Extra aanvulling per persoon
Ontvangst met prosecco		
4,50
Tomatensoep		
3,50
Gerookte zalm en gerookte makreel
3,50
Vers fruit				1,50
Kipsaté met pindasaus		
2,50
Roerei met champignons, spek en ui 1,50

19,50 per persoon

Extra aanvulling per persoon
Gazpacho 			1,50
(koude komkommer-tomatensoep)
Spaanse gehaktballetjes 		
2,50
in tomatensaus			
Spaanse aardappeltjes met schil
1,50
en tomatensaus			
Kipkluifjes in piri piri marinade
2,00
Gebakken champignons met 		
1,50
knoflook en witte wijn 		
Crème catalana (dessert)		
2,00

23,50 per persoon

Extra aanvulling per persoon		
Gemarineerde champignons		
1,50
Italiaanse salade			1,50
Gamba spiesje met knoflook 		
3,00
en rode pepertjes			
Tiramisu (dessert)			2,50

2-uurs 17,50 per persoon

Extra aanvulling per persoon
Schalen antipasti			5,00
Petit four 				1,50
Wijnbar met mooie wijnen		
5,00
en wijnuitleg

4-uurs 29,50 per persoon

Extra aanvulling per persoon
Petit four 				
1,50
Wijnbar met wijnuitleg (3 wijnen)
6,00
Oesterbar (3 oesters per persoon)
12,50
Casinotafel
prijs op aanvraag
Warm gerecht			
3,50
Cocktailbar			
3,00
(1 cocktail per persoon naar keuze)

High wine

30,00 per persoon
Ervaar de unieke drank spijs combinaties
en test je smaakpalet!
3 gerechten met 3 heerlijke bijpassende
wijnen.

Eigen muziek? Vraag naar de mogelijkheden.

