Touringcarbedrijf

Leeuwarden, april
2017
2022/23
Betreft: speciale busprijzen op aanvraag

Geacht Touringcar bedrijf

Een overzicht van onze speciale busprijs – arrangementen kunt u opvragen via de mail of
telefonisch. Of op de site “Bus-idee” kunt u ook onze prijzen vinden.
Email: info@jupiter-restaurant.nl
Telefonisch: 058 288 13 58 / b g g 06-829
06 512131
49 00
140

Ontvangsten:
Koffie
2e kopje koffie
Koffie met cake
Koffie met Fries suikerbrood en roomboter
Koffie met gevulde koek
Koffie met oranje koek
Koffie met gebak
Koffie met een belegd broodje
Koffie met 2 belegde broodjes

Koffietafel met diverse uitbreidingen:

De Friese Koffietafel:
Echte Friese Koffietafel met diverse broodsoorten, suikerbrood, krentenbrood, beschuit, roggebrood,
3 soorten vleeswaren, 2 soorten kaas, pindakaas, melk, karnemelk, koffie en thee.

Uitbreiding op de Koffietafel
Vleeskroket met mosterd
Kop soep
Fruit
Grootmoeders gehaktbal met mosterd

Aanbieding Lunchbuffet:
Kop soep vooraf
Diverse belegde verschillende harde en zachte broodjes met o.a.
Ham, kaas, gezond, rosbief, rollade, kipfilet, brie, tonijnsalade etc…
Broodje kroket
Fruit
Melk, karnemelk, jus d’orange, koffie en thee

Diverse 3-gangen diners met soep vooraf en toetje na:

Hoofdgerechten o.a.:
Gebraden gehakt met ui, champignons
Kipfilet met kerriesaus
Boeren schnitzel met ui, champignons, paprika, spekjes
Scholfilet
Duitse biefstuk met gebakken ui
Varkenshaas met champignonroomsaus
Nasi Schotel met saté, gebakken eitje, kroepoek, geroosterde uitjes, atjar
Macaroni schotel met gebakken eitje, rauwkost salade, kaas

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met gebakken aardappeltjes,
twee warme groenten, salade en appelmoes.
Uiteraard zijn er natuurlijk nog vele andere suggesties mogelijk zoals:
Italiaanse en Indische buffetten.
In de winters serveren wij lekkere stamppot buffetten en onze eigen gemaakte erwtensoep.
Koude en warme buffetten, barbecues etc. Prijzen hiervan in overleg.
U kunt bij ons terecht tot maximaal ± 175-200 gasten.
Wij zijn in overleg iedere dag geopend voor busgezelschappen.
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