Groepsreserveringen

Bedankt voor uw interesse in Aandacht voor Eten.
Voor groepen hebben we keus uit 2 verschillende menu’s:
De Familietafel € 37,- p.p.
Opbouw menu, de gerechten worden gedeeld:






Antipasti (groenten, vlees en kaas)
Drie verschillende voorgerechten (selectie van vis vlees en vegetarische gerechten)
Tussengerecht (risotto)
Hoofdgerecht (vis of vlees)
Petit grand dessert van verschillende zoetigheden.

Wijnarrangement (optioneel) € 30,- p.p.
De dranken zijn op nacalculatie.
Het is geen enkel probleem om rekening te houden met allergieën of dieetwensen, geven
jullie die van tevoren even aan ons door?
In Italië is samen eten en tafelen een belangrijk onderdeel van de leefstijl. En een mooie tafel
vol met lekkere gerechten, hapjes en wijnen hoort daar zeker bij. Stel je een lekkere
zondagmiddag voor waar je met je vrienden en familie gezellig samen bent en iedereen
heeft zijn specialiteit mee gebracht waar je met zijn allen van geniet. Dat is de sfeer waar we
aan dachten bij het bedenken van dit menu.
Het Menu del Menu € 40,- p.p.
Opbouw menu, ieder zijn eigen gerecht:
 Voorgerecht
 Tussengerecht (ravioli of risotto)
 Hoofdgerecht
 Dessert
Het menu is uit te breiden met kaas voor een meerprijs van € 7,50.
Wijnarrangement € 27,- p.p.
De dranken zijn op nacalculatie.
Uiteraard kunnen beide menu's naar uw wensen worden aangepast. Mochten er vragen zijn
of wilt u overleggen over het menu dan kunt u altijd contact opnemen.
Op de Biltstraat hebben wij een Gastrobar die geschikt is als borrellocatie waar je in
gezellige sfeer een drankje kunt drinken voordat jullie aan tafel gaan. Vraag ons vooral naar
de mogelijkheden!
Voor de 'familiekamer'/private dining vragen wij voor groepen onder de 10 personen
een zaalhuur van €100,- incl BTW.
Voor het definitief plaatsen van de reservering vragen wij u het reserveringsformulier
in te vullen.
Aandacht voor Eten Cucina
Biltstraat 29
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