
 

 

 
Groepslunches                            
 
Alleen reservering 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een Brabantse lunch bij het Paviljoen Genneper Parken moet u beslist een keer proberen. 
Ideaal voor grotere groepen en ook nog eens voordeliger door de diversiteit aan keuze en een aantal drankjes die bij de prijs zijn inbegrepen.  
 
Brabantse Lunch standaard        Brabantse Luxe Lunch 
16,50 pp. (vanaf 15 personen), kinderen <12 jaar 10,-    22,50 pp. (vanaf 15 personen), kinderen <12 jaar 12,50 
Vooraf : Soep van de dag        Is gelijk aan de standaard Brabantse lunch maar uitgebreid met : 
     
Diverse broodsoorten, gesneden boeren wit of bruin,    Frisse tonijnsalade 
harde- en zachte broodjes, krentenbrood      Huisgemaakte eiersalade  
Kroket            Frisse salade met kip/spek 
Mini worstenbroodjes         Gerookte zalm  
Divers zoetbeleg als jam en hagelslag      Scrambled eggs 
Diverse kaas- en vleeswaren        Geitenkaas  
Vers fruit          Vers fruit  
            Koffie en thee 
Alle drankjes op nacalculatie        Overige drankjes op nacalculatie 
 
 
 
 



 

 

Groepslunches 

 
Alleen op reservering 
 
 
Broodjesmand, standaard (ook bezorging mogelijk)        Warme lunch, menu 
8,50 pp. (vanaf 15 personen, 2 PP)           12,50 pp. (vanaf 15 personen) 
Picknickmand met bruine en witte zachte bolletjes,         Keuze uit : 
belegd met :              Hamburger (100% rund of vega) met frietjes 
Jonge kaas              Pizza Serranoham, Geitenkaas of zalm 
Ham                Kipsaté met frietjes  
Salami  
Zoetwaren (kinderen) 
 
Broodjesmand, luxe (ook bezorging mogelijk)         Warme lunch, sharing dinner 
13,50 (vanaf 15 personen, 2PP)           23,50 pp. (vanaf 15 personen)  
Picknickmand met luxe bruine en witte broodjes,             
Belegd met garnering en :            Tapas aan tafel menu (zie sharing dinner menu) 
Ham/kaas/ei               Vooraf brood, salades, ham, kaas en vis, daarna 
Tonijn- en eiersalade             diverse warme tapas, salade, patatos brava 
Geitenkaas 
Gerookte zalm             Pasta aan tafel menu (zie sharing dinner menu) 
Feta-zongedroogde tomaatcrème            Vooraf diverse anti pasta, daarna salade met  
                diverse pasta, vissaus, Bolognese, pizza assorti 
Van de kaart, 6 mogelijkheden (prijzen op nacalculatie) 
Er bestaat bij ons ook de mogelijkheid om vooraf per groep 6 gerechten van de kaart te selecteren. 
Op deze manier bespaart u langere wachttijden op drukke dagen. 
Graag horen wij uw keuze 1 dag voor uw bezoek zodoende is er altijd genoeg voorraad. Aan tafel kunt u het ook doorgeven.    
 
Kinderen kunnen kiezen uit tosti, friet met snack of pizza Margarita (prijzen op nacalculatie) 


