Marathon Pasta Buffet
Brasserie Water heeft ter gelegenheid van de Marathon Rotterdam 2018 een
calorierijk buffet voor je samengesteld met voor ieder wat wils. Laat je
verrassen door de heerlijke gerechten van onze eigen keuken terwijl je uitkijkt
over het water.

Op zaterdag 7 april bieden wij een speciaal Marathon Pasta Buffet aan voor onze
Marathon gasten. Voor de beste voorbereiding op de grote dag ben je vanaf
17:00 uur tot en met 21:00 uur van harte welkom in Brasserie Water.
Voor een bijzondere dag geldt een speciaal tarief:
Volwassenen:
€ 29,50
Kinderen 4 – 12 jaar:
€ 14,95
Kinderen tot 4 jaar:
Gratis

* Aanvullende dieetwensen zijn uiteraard geen enkel probleem, maar vernemen wij graag vooraf. We houden
graag rekening met iedere gast, dus ook met jou!

Allergie of dieetwensen? Laat het ons weten.

Salades
Keuze uit diverse slasoorten, dressings en garnituren.







Tomatensalade met French dressing ∙ gesnipperde ui ∙ bieslook
Salade van geroosterde courgette ∙ aubergine ∙ paprika ∙ rode ui met bruine
suiker ∙ olijfolie ∙ knoflook ∙balsamicoazijn
Komkommersalade met olijfolie ∙ witte wijnazijn ∙ verse dille ∙ kappertjes
Penne pastasalade met verse kruiden ∙ belegen kaasblokjes ∙ rode paprika ∙ crème
fraise ∙ bosui ∙ sud-en-sol tomaatjes
Rundvleessalade ∙ tonijnsalade ∙ kipkerrie salade ∙ Russische salade
Diverse soorten luxe vleeswaren

Soepen



Gevogelte bouillon met soja en sereh
Gebonden knolselderijsoep met kervel en zachte mosterd

Warme gerechten








Soba noedels met gegrilde kipfilet ∙ ketjap ∙ paksoi ∙ Chinese kool ∙ taugé
Linguini pasta met groene asperges ∙ Parijse wortels ∙ kruidenkaas ∙ magere
room ∙ bosui ∙ peterselie
Lasagne bolognese met rundergehakt ∙ diverse groenten ∙ bechamelsaus
Rigate pasta met gerookte zalm ∙ zure room ∙ diverse kruiden
Vegetarische aardappelcurry van zoete aardappels ∙ courgette ∙ doperwten ∙
bloemkool ∙ koriander ∙ kokosmelk ∙ kerrie massala
Gegrilde kipfilet
Gestoofde schelvis

Granen en zuivel





Havermout
Magere yoghurt ∙ kwark ∙ aardbeienkwark ∙ magere vanillekwark
Granola
Soja desserts

Fruit




Rode vruchten
Vers handfruit zoals bananen ∙ appels ∙ peren ∙ sinaasappels ∙ mandarijnen ∙ kiwi’s
Mango- en framboos smoothies

Hartig





Eierkoeken
Flensjes
Diverse notenrepen
Drie soorten spekkoek

Allergie of dieetwensen? Laat het ons weten.

