
WALKING // SIT-DOWN DINNER 

 

   - AMUSE - 

OESTER op Aziatische wijze  

TOMAAT wilde perzik soep, Hollandse garnalen  

ZALM wasabi, sesam jus, komkommer parels 

HANDGEVOUWEN LOEMPIA aardbeien chilisaus ❖ 

DROPBIET geitenkaas ❖ 

 

    - VOOR - 

BURRATA koude erwten, mint soep ❖ 

ZOMERSE ZALM dille mayonaise, bloemkool crème, hazelnootkruimel 

ITALIAANSE TOMAAT geitenkaas, basilicum mayonaise ❖ 

NORWICH KOMKOMMERSOEP gebrande zeebaars  

STEAKTARTAAR piccalilly uit de kidde, schorseneren chipjes 

THOM KHA KAI SOEP gamba, gerookte kip, brunoise van paprika, bosui ❖ 

 

   - TUSSEN - 

TONIJN mango gel, sojasaus, zoetzure rettich, taugé, sesamkruimel * 

COQUILLE ST. JACQUES spaghetti van diverse groenten, oestersaus 

KROKANTE AARDAPPEL tonijnmayonaise, gefrituurde kappertjes, kaviaar, 

tonijnvlokken  

OPEN RAVIOLI knolcrème, Jabugo ham schuim, peterselie olie, diverse 

paddenstoelen 

GEROOSTERDE BLOEMKOOL vadouvan, gezuurde bloemkool, 

Parmezaanschuim, jabugo, aardappelcrumble 

PASTINAAK CREME coquille, gedroogde ham, boerenkool 

 

   - SPOOM - 

SCROPPINO lemon Sparkle   

SPOOM VAN PASSIE prosecco, quarenta y tres 

 

   - HOOFD - 

PARELHOENFILET spitskoolrolletjes, aardappelpuree, jus van spek 

KABELJAUW bloemkool, bimi, witte wijnsaus, briochekruim 

HUID-GEBAKKEN ZEEBAARS witte wijn saus, puree van wortel, gebakken 

spinazie 

KALFSSUKADE rode wijn-jus, aardappelknolpuree, taggiasche olijfjes, 

aardappelchips, tomaat uit de oven, groene kool 

 

 

 

- DESSERT - 

CITROENTAART rode vruchten, frambozen roomijs, basilicum marshmallow 

CRÈME BRULEE rode vruchten, vanille-karamelijs 

CHOCOLADE GENIALITEIT (diverse structuren, smaken en combinaties) 

SWEETSPLANK diverse zoete lekkernijen  

HOMEMADE TIRAMISU ijs van tia maria 

LOLA’S MENU 
- PICK & MIX -	

 

SHARED DINING ITALIAN STYLE 
opties 

FOCACCIA olijfolie, zeezout   

SALADE BURRATA tomaat coeur de boeuf, basilicum, dragon olie ❖ 

TORTELLINI paddestoelen, truffelsaus ❖ 

DORADE in z’n geheel gevuld met dille en venkel*  

TAGLIATA: ‘ flat iron steak’ afgeblust met balsamico, azijn, mini pomodori, rucola 

 

LOLA’S ROBUUSTE PLANKEN 
LUXE TOAST PLANK  

makreel // rolmops, paprikaschuim, Bharat // kleine ossenworst. piccalillyschuim // 

geitenkaas, peer, dadelcrème // pulled chicken, mayonaise, kappertjes // 

gerookte sukade, paddenstoelencrème   €2,50 p.s. 

KAASPLANK  

binnen- en buitenlandse kazen, diverse jam- en stroopsoorten €9,95 p.p. 

ITALIAANSE ANTIPASTI diverse vleeswaren, kazen, olijven, versgebakken noten 

uit de oven, diverse delicatessen   €4,50 p.p. 

CRUDITÉPLANK 

diverse groenten, bijpassende dips   €5,50 

FINGERFOOD 

 

- TRADITIONEEL - 

€1,50 p.s. 

LOEMPIA’S 5-spices, frambozen-chilisaus ❖ 

CHORIZO BITTERBAL 

TEMPURA GARNALEN chilisaus 

- SIMPEL - 

€4,00 p.s. 

GEGRILDE QUESADILLA kip, kaas, pittige tomatensalsa  

GEFRITUURDE SOFTSHELL CRAB wasabi mayo, wakame  

PUNTZAKJE CRISPY CHICKEN sweet-and-sour saus 

MINI (CHEESE)BURGER tomatenrelish   

PUNTZAKJE HUISGEMAAKTE FRIETEN mayonaise ❖ 

BIETENRISOTTO BITTERBAL truffel mayonaise ❖ 

GEGRILDE WATERMELOEN feta, korianderolie ❖ 

NACHO’S gesmolten kaas, guacamole, crème fraîche ❖ 

- CULINAIR - 

€6,00 p.s. 

WESTERSE RUNDER SATÉ gerookt met een Franse jus de veau 

RISOTTO koffie, geglaceerde zwezerik  

EENDENLEVER bietensiroop, bieten sponscake 

GEBAKKEN ANANAS dennennaalden, honing, chocolade bavaroise ❖ 

ZALM bloemkool couscous, witte wijn-mayonaise 

  

BEN JE ZELF CULINAIR INGESTELD EN HEB JE DE 

LEKKERSTE IDEEËN WAAR WIJ NIET OP ZIJN GEKOMEN? 

- IN OVERLEG IS ALLES MOGELIJK! 

❖ - vegetarisch gerecht of vegetarische opties mogelijk-  * meerprijs menu vanwege luxere ingrediënten	



FESTIVALFOOD 

- STREETFOOD - 

PAELLA PAN XXL chorizo, kip, gamba’s, saffraan, paprika, doperwten, 

citroen 

POKÉ BOWL sushi rijst, gemarineerde zalm, sojabonen, courgette, bet, kool, 

wortel, sesamzaadjes 

GREEN EGG broodje pulled pork, koolsalade 

HOTDOGKRAAM diverse sauzen, diverse toppings 

HARTIG MEXICAANS IJSJE tacohoorntje, gehakt, mais, frisse sla, bolletje 

avocado, krokante tortilla chips 

P|ZZA SLICES diverse toppings ❖ 

- SOEPBAR - 

3 soepen €7,00 p.p. 

ZOETE AARDAPPELSOEP diverse toppings ❖ 

KIPPENSOEP diverse toppings 

MAROKAANSE HARIRA kabeljauw, kaantjes, granaatappel 

VERSE TOMATENSOEP diverse toppings ❖ 

 

LOLA’S MENU 
- PICK & MIX - 

BBQ 

3 hoofdgerechten + alle bijgerechten €22,50 p.p. 

- HOOFDGERECHTEN - 

DORADE FILET groenten uit folie 

KIPPENDIJEN 

BROODJE FALAFEL humus, granaatappelpitjes ❖ 

GEROOSTERDE AUBERGINES miso, rode kool, beurre blanc, room ❖ 

POMPOEN currysaus ❖ 

- BIJGERECHTEN - 

VERS BROOD diverse boters, diverse dips ❖ 

PASTA SALADE  

GROENE SALADE rauwkost, olijven ❖ 

AARDAPPEL SALADE pesto, doperwten, ei ❖ 

BUFFET 

- WARM LUXE BUFFET - 

JAKI TORI STICKS 

ZACHT GEGAARDE (ROSÉ) SUKADE truffeljus, gebrande bloemkoolpuree, 

gebakken uitjes 

GEBAKKEN KABELJAUW olijfoliepuree, jus van spek, paprika 

LASAGNE tomaat, mozzarella, aubergine, courgette ❖ 

- KOUD BUFFET - 

CAPRESE SALADE tomaat, buffelmozzarella, truffel-balsamicovinaigrette ❖ 

CHINESE MANGO SALADE koriander, Spaanse peper, soja, vissaus  

GEROOKTE OSSENHAAS eendenlever krullen, aardappelsalade 

- BIJGERECHTEN - 

AARDAPPEL GRATIN ❖ 

HUISGEMAAKTE FRIETEN mayonaise ❖ 

STERANIJS RIJST ❖ 

GROENTEN MIX VAN HET SEIZOEN bijpassende saus ❖ 

VERSCHILLENDE SALADES dressings ❖ 

VERS BROOD diverse boters, diverse dips ❖ 

❖ - vegetarisch gerecht of vegetarische opties mogelijk-  * meerprijs menu vanwege luxere ingrediënten	


