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ARRANGEMENTEN

VOOR BESLOTEN FEESTEN,

BIJEENKOMSTEN EN

VERGADERINGEN

‘t Brouwhuis is de plek voor een gezellig familiefeestje, reünie, 

vergadering, bijeenkomst en ook voor intieme koffietafels. 

Sfeervol ingericht, met aandacht voor detail, biedt ’t Brouwhuis

plaats aan maximaal 75 gasten.

Raadhuisplein 7 - Nistelrode 

Telefoon: 0412 612 956

Email: info@eetcafetpumpke.nl

www.eetcafetpumpke.nl

Drank & Borrel
6,75 ppSchijf van 5

• Toastjes met smeersels

• Nootjes, olijven, fuet, parmaham, verse kaassoorten

• 2 serveer-rondes mini snacks

8,75 ppPumpkes borrelplateau

• Brood mandje met diverse soorten smeersels

• Nootjes, fuet, parmaham, olijven, doritos chips 

• 3 serveer-rondes mini snacks

17,50 ppAvondvullend borrelarrangement

• Schijf van 5, nootjes, olijven, toastjes met smeersels, fuet, parmaham, verse kaassoorten

• Verschillende rondes met carpaccio roosjes, verse tonijnfilet, salade caprese, saté van de haas

• Bourgondische bitterballen met gefrituurde kippenhaasjes

Koffie / thee met gebak 5,50 pp

2 kopjes koffie of thee met een gebaksassortiment bestaande uit:

• Triffle van kersen

• Appelgebak

Drank afkoop
Bier, fris, wijn, koffie en thee

2 uur

3 uur

Hele avond (maximaal 4,5 uur)

16,00 pp

24,00 pp

27,50 pp

Vergaderen

Met lunch

• Klein tomatensoepje

• Italiaanse bol carpaccio

• Ambachtelijk bruin brood met gerookte zalm

• Turkse bol tonijn salade

• 2 bourgondische krokketen met ambachtelijk brood

29,50 pp

Met Pumpke menu

• Tap bier & huiswijnen inbegrepen         

• Carpaccio met pijnboompitjes, Parmezaanse kaas, kappertjes en truffelmayonaise

• Gerookte zalm tartaar met kappertjes, rode ui, sla melange

• Gevulde portobello met geitenkaas, walnoten, sla melange

         

• Saté van de haas - Varkenshaas, sátesaus, kroepoek

• Wiener schnitzel met champignonsaus

• Zalmfilet met hollandaisesaus 

• Stoofpotje van Nisserois Brandrode Rund - Langzaam gestoofd, vleugje bier

• Kippendij spies - Gegrild, pepersaus

• Melanzane - Aubergine lasagne, buratta

        

• Bastogne parfait - Onze befaamde parfait met karamelsaus en slagroom

• Chocolade toren - Chocolade mousse, brownie, vanille ijs

49,50 pp

Vergaderarrangement
Inbegrepen koffie, thee, tafelwater en fris bij lunch en- of diner

Inclusief beamer met een scherm van maar liefst 4 meter
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LUNCH
Shared lunch

U kiest 1 warm component:

Hoe werkt het?

U kiest 2 soorten soep:

• Quesadilla met gehakt, kaas, champignons, ui, paprika en aioli

• Ambachtelijke snee met rundvlees kroket

• Satétje van de haas

Van 10 - 40 personen

18,50 pp

U kiest 3 soorten ambachtelijk brood:

• Tomatensoep • Kreeftensoep • Soep van de week

• Carpaccio

• Tonijn salade

• Brie met honing en noten

• Oude kaas salade

• Zalm tartaar

• Kip mango salade

• Parmaham

• Kalfsrosbief

Stel uw eigen 2 gangen shared lunch samen, alles komt gezamenlijk bij u op tafel. 

Keuze lunch

Keuze uit:

Van 6 - 40 personen

17,50 pp

• Klein soepje tomatensoep  

  

• Italiaanse bol carpaccio

• Ambachtelijk bruin brood met 

gerookte zalm

• Turkse bol tonijn salade

• 2 bourgondische krokketen met 

ambachtelijk brood

Dessert plateau

4,75 pp

Nog lekker iets zoets om de lunch 

mee af te sluiten? In de keuken 

stellen ze een lekker plateau samen 

voor bij u op tafel, diverse zoete 

lekkernijen op een plank geserveerd 

per 4 personen. 

DINER

Voorgerechten

• Salade carpaccio

• Zalm tartaar

• Indiaase kipsalade

• Verse tonijn filet

• Salade caprese

• Garnalen Salade

• Geitenkaas met rode biet

• Bruchette met rosbief

Hoofdgerechten

• Ossenhaas spies

• Saté vd haass

• Zalm filet

• Gamba’s met limoen mayo

• Flammkuchen met gegrilde groenten

• Kip pirri pirri

• Stoofpotje van Nisserois brandrode rund

• Auberginelasagne

Nagerechten

• Bastogne parfait

• Chocolade duo

• Dame blanche

• Triffle met kersen

• Bananen-toffee cake

• Noten explosie

• Vers fruit sorbet

Walkingdiner
Vanaf 45 personen

37,50 pp

Van 2 - 40 personen

Allemaal geserveerd bij u op tafel.

Voorgerechten

• Klein soepje

• Sandwich kalfsrosbief

• Wrap gerookte zalm

• Kerrie-massala kroketje

• Tonijnsalade

• Oude kaas salade

• Ambachtelijk brood

• Broodje carpaccio 

• Brownie

• Donut

• Chocolade mousse

• Carrot cake 

Tafelbrunch

21,95 pp

U kiest een voor- hoofd en nagerecht *

Dit menu is inclusief brood & friet voor op tafel.

Voorgerechten

Hoofdgerechten

Nagerechten

• Tomatensoep - Kip of vega  

• Carpaccio - Pijnboompitjes, parmezaanse kaas, 

kappertjes en truffelmayonaise

• Varkenshaas medaillons met champignonsaus

• Vispannetje met rivierkreeftensaus

• Flammkuchen met gegrilde groenten, roomkaas, 

pesto, parmezaanse kaas en rucola

• Bastogne parfait - Onze befaamde parfait met  

karamelsaus en slagroom

• Dessert ’t Pumpke - Vanille-ijs met warme kersen 

en slagroom

3 gangen keuze menu

26,50 pp

U kiest een voor en hoofdgerecht *

Dit menu is inclusief brood & friet voor op tafel. Wij vullen de tafel vooraf met een plateau met parmaham, olijven, brood met kruidenboter en aioli. 

Tijdens de hoofdgerechten komen er nog ‘’loaded fries’’ op tafel.

Voorgerechten

Hoofdgerechten

• Vleestrio - Carpaccio, kalfrosbief en kipmango  

salade

• Vis trio - Verse tonijn filet, zalm tartaar en gamba’s 

met limoenmayo

• Vega trio - Crostini geitenkaas, mini pokebowl,  

gemarineerde courgette met pesto

• Sate van de haas & Wiener schnitzel

• Ossenhaas spies & gamba’s a la plancha 

• Kippendij spies & brandrode rund stoofvlees

• Dorade filet & Fish & chips

• Vega Duo van flammkuchen & aubergine lasagne

3 gangen keuze proeverij

32,50 pp

Nagerecht

• Grand dessert - Laat u verrassen door de chef

* Tussengerecht

Deze menu’s zijn uit te bereiden met een tussengerecht (+ 3,50 pp)

• Tomatensoepje, kip of vega

• Kreeftensoepje, met rivierkreeft.

• Soep van de week

U kiest een voor- hoofd en nagerecht *

Dit menu is inclusief brood & friet voor op tafel.

Voorgerechten

Hoofdgerechten

Nagerechten

• Carpaccio - Pijnboompitjes, parmezaanse kaas, 

kappertjes en truffelmayonaise

• Gerookte zalm tartaar - Kappertjes, rode ui en        

sla melange

• Gevulde portobello - Geitenkaas, walnoten en       

sla melange

• Saté van de haas - Varkenshaas, sátesaus en kroepoek

• Wiener schnitzel met champignonsaus

• Zalmfilet met hollandaisesaus 

• Stoofpotje van Nisserois Brandrode Rund  

Langzaam gestoofd en een vleugje bier

• Kippendij spies - Gegrild en met pepersaus

• Melanzane - Aubergine lasagne, buratta

• Bastogne parfait - Onze befaamde parfait met  

karamelsaus en slagroom

• Chocolade toren - Chocolade mousse, brownie  

en vanille ijs

3 gangen ‘t Pumpke menu

28,50 pp

U kiest uw eigen 8 gangen menu, steeds afwisselend worden er kleine gerechten geserveerd. 

U mag het volgende kiezen:

• 3 voorgerechten 

• 3 hoofdgerechten

• 2 nagerechten

Hoe werkt het?

Lunch buffet
Vanaf 25 personen

24,95 pp

De lunch bestaat uit:

• Tomatensoep

• Kroket

• Eiersalade

• Oude kaas 

• Brie

Extra uit te bereiden met:

• Brandrode stoofvlees (+2,00 pp)

• Kalfsrosbief

• Parmaham

• Tonijn salade

• Diverse broodsoorten

• Koffie/thee/ jus d’orange

• Gerookte zalm (+2,00 pp)

Inclusief 2 consumpties: 

koffie, cappuccino, thee of fris


