Groepsarrangementen
U kunt voor uw groep een plek binnen in ons restaurant reserveren of buiten op ons
overdekte en verwarmde terras. Binnen kunnen wij maximaal 8 personen samen
aan een tafel plaatsen, buiten maximaal 14 personen. Grotere groepen worden
verdeeld over meerdere tafels.

LUNCH
vanaf 9 t/m 20 gasten
21 of meer gasten in overleg

Groepslunch 1

Groepslunch 2

2 warme dranken naar keuze

2 warme dranken naar keuze

2 verschillende luxe belegde broodjes

1 glas verse jus d’orange

Soep van de week

1 luxe belegd broodje

Huisgemaakte friet
met mayonaise

Soep van de week
Huisgemaakte friet
met mayonaise

€14,95 per persoon
Extra dranken op
nacalculatie

Hofman zorgt voor een wisselend
assortiment wat wordt uitgeserveerd op planken.
Wij proberen zoveel mogelijk met allergieën en
dieetwensen rekening te houden, en
vragen u deze tenminste twee dagen van
tevoren door te geven.

Halve runder- of
vegetarische burger
Gemengde salade
€18,95 per persoon
Extra dranken op
nacalculatie

BORREL
vanaf 10 gasten

Een verjaardag, feestje, bedrijfsborrel, of gewoon voor de gezelligheid.
Ook voor de borrel hebben wij een aantal heerlijke
mogelijkheden!

Arrangement 1
Brood met dips

Arrangement 2

Gemengde olijven
Bittergarnituur
Oude kaas-blokjes

Brood met dips
Gemengde olijven
Bittergarnituur

€7,95 per persoon

Oude kaas-blokjes
Nacho's
Charcuterie
Chili cheese fries

€12,95 per persoon

DINER
vanaf 10 t/m 25 gasten
26 of meer gasten in overleg

Wij vragen onze gasten om de keuzes voor de hoofdgerechten minimaal 2 dagen
van tevoren door te geven. Voor- en nagerechten mogen op het moment zelf
gekozen worden, m.u.v. de Hofmanplank: deze kan enkel voor de hele tafel besteld
worden en ook hierbij vragen wij om de keuze van tevoren door te geven.

Hoofdgerechten
Utrechtse runderburger
Vegetarische burger
Hollandse ribeye (+ €5 supplement)
Watermeloen steak
Indonesische rendang
Wisselende vis (+ €2,5 supplement)
Hofman spies
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met huisgemaakte
friet en mayonaise.
U kunt ook kiezen voor een mix van huisgemaakte friet en
verschillende loaded fries voor de gehele tafel (+€2,5 per persoon).

2 gangen
Hoofd- en nagerecht €23,95 per persoon
Voor- en hoofdgerecht €26,95 per persoon
3 gangen
Voor-, hoofd- en nagerecht €29,95 per persoon
Special koffie na i.p.v. dessert + €2,5 per persoon
Bij ieder menu wordt er vooraf brood geserveerd.

WALKING DINNER
vanaf 20 t/m 50 gasten

Het walking dinner arrangement is de ideale combinatie van borrel en diner.
Gasten nemen hierbij niet plaats aan een tafel, maar kunnen in onze
borrelruimte staand genieten van verschillende gerechten geselecteerd door ons
keukenteam.

Brood met wisselende dips
Charcuterie
Rundercarpaccio of bietencarpaccio
Gemarineerde padron pepers
Soep van de week
Kebab van knolselderij met yoghurtknoflooksaus
Indonesische rendang met rijst
Kipspiesjes of falafel spiesjes
Mini hamburgers
Huisgemaakte friet met mayonaise
of
Mix van huisgemaakte friet en loaded fries (+ €2,5 supplement)
Cheesecake en tiramisu
Selectie kan afwijken van bovenstaande.

€31,95 per persoon

