PARTIJEN

en....
meer

Restaurant
“De Twee Provinciën”
bij de vuurtoren

Welkom bij Restaurant De Twee Pro-

Maatwerk in feesten

vinciën.
Een eigentijdse eet- drinkgelegenheid
naast de jachthaven
van Paterswolde. Op een unieke locatie
met prachtig uitzicht
op het Paterswoldsemeer, waar u kunt
genieten van de
bezigheden van de watersporters en de
mooiste zonsondergang van de omgeving.

Elke gelegenheid moet volledig afgestemd zijn op uw
wensen en uw persoonlijke beleving. u
bespreekt
uw wensen met ons en vanaf dan is uw
feest onze zorg.
Wij garanderen u een vlekkeloos verloop van uw feest
en maken er een stuk maatwerk van.

De vriendelijke en attente bediening
van De Twee Provinciën
adviseren u graag bij de samenstelling
van uw diner. Ook
geven wij u graag advies over ons verrassend wijnassortiment.
Wij bieden binnen een fris getint, sfeervol en comfortabel
interieur. Enthousiasme, professionaliteit en gemotiveerde
medewerkers, m.a.w. heerlijke & eerlijke producten.
U kunt uw eigen 3- of 4-gangenmenu samenstellen.
Met daarnaast een wijnadvies uit onze
mooie collectie wijnen,
waarvan u een ruime keuze per glas
heeft. En ook voor de
kinderen hebben wij uiteraard een bijpassend menu.
Kortom voor een lekkere en leuke
avond uit, maar ook voor
een hapje en/of drankje, een snelle
lunch cq uitgebreide lunch,
zakelijke lunch (gratis internet) of
zelfs een zondags ontbijt om
de dag goed en relaxed mee te beginnen.

Restaurant De Twee Provinciën
is uitstekend geschikt voor uw:
Diners - Lunches - Buffetten - Recepties
- Bruiloften
Barbecues - Promotie - Bedrijfsfeesten
- Condoleances
Vergaderingen - Diploma uitreikingen Dansfeesten
Galabal of evenementen.
Tot 700 personen met ruime parkeergelegenheid..

Advies
Wij adviseren u graag over een aantal
praktische zaken
in de voorbereiding van uw feest, om zo
bij te dragen
aan een geslaagd feest. Uw feest is
onze uitdaging en net
als u kijken wij graag terug op een geslaagd feest met
tevreden gasten.

Culinair genieten
op uw trouwdag
Vanzelfsprekend wilt u op uw trouwdag genieten van een
geweldige maaltijd. Wij bieden u een
ruime keuze uit
heerlijke buffet- of dinerarrangementen.
Gezellig en lekker eten met fantastisch uitzicht over het
Paterswoldsemeer.

Maak uw feest geslaagd!
Restaurant De Twee Provinciën is gespecialiseerd in het
organiseren en uitwerken van uw bruiloft of partij.
Het is onze specialiteit om iedere bruiloft tot een feest te
maken. De sfeervolle zalen en attente
medewerkers staan
hierbij garant voor een gezellige en
ongedwongen sfeer
tijden uw feest.

Bruiloft arrangement
Iedereen wordt ontvangen met:
een glas bubbels

de hele avond is de bar open met:
frisdranken
tapbier ( excl speciaalbieren )
onze huiswijnen
binnenlands gedistileerde dranken

gedurende de avond worden u en uw gasten bedient
met koude en warme hapje, bestaande uit:

Koude hapjes:
in ham gerolde groene asperges
gevuld eitje
canapé met roombrie
meloen in serranoham gevouwen
torentje van kaas / ananas / blauwe druif
groninger droge worst puntjes

deze hapjes worden vergezeld door:
bitterballen
vlammetjes
mozzarella sticks
einde van de avond
snack naar keuze

Prijs per persoon € 27,50
een arrangement op basis van 4 uur.

Buffet arrangement
ons buffet arrangement is een volledig verzorgd arrangement
en uitstekend geschikt voor een gezellige middag of avond.
U en uw gasten worden ontvangen
met een borreluurtje waarbij
wij een drankje naar keuze serveren
met een broodje kruidenboter en pesto.
Vervolgens zullen we aanvangen met het koude buffet:
Opgemaakte schalen met gerookte zalm, garnalen, makreel,
huisgemaakte aardappel- en eiersalade
Salade van diverse slasoorten, rode ui, feta, paprika en olijven
Salade van komkommer, tomaat, rode ui en mozzarella
Salade van maiskip, paprika, bieslook, rode ui in een kerriesaus
Seranoham met meloen en ananas
Zacht gegaarde dunne lende en procureur
Na het koude buffet worden er
warme hoofdgerechten met bijpassende groenten en aardappelgarnituren in buffet vorm geserveerd
Deze warme gerechten worden in overleg samengesteld
Dessert:
Omelette siberiènne:
Een klassieke eigengemaakte ijstaart
van vanille ijs met likeur besprenkelde cake laagjes
en met suiker opgeklopt en afgebrand eiwit
Tiramisu
op tafel staan onze huiswijnen en karaffen water
de hele avond is de bar open met:
frisdranken
tapbier ( excl speciaalbieren )
binnenlands gedistileerde dranken

Prijs per persoon € 51,50
een arrangement op basis van 4 uur

Koud buffet

Opgemaakte schalen met:
Gerookte zalm, garnalen, makreel
Huisgemaakte aardappel- en eiersalade

Salade van diverse slasoorten, rode ui,
feta, paprika en olijven
Salade van komkommer, tomaat,
rode ui en mozzarella
Salade van maiskip, paprika, bieslook,
rode ui in een kerriesaus
Serranoham met meloen en ananas
Zacht gegaarde dunne lende en procureur
Geserveerd met brood
Kruidenboter
Aioli
Pesto
cocktail saus

Prijs per persoon € 22,25

Dit buffet is uit te breiden met

Soep € 4,95 p.p.
Warm hoofdgerecht € 8,50 p.p.
met bijpassende groenten en aardappel garnituren

Lunch buffet

soep naar keuze
in overleg met keuken
diverse luxe belegde sandwiches op wit- en bruin brood
hollandse brie met komkommer
gerookte kip, spek en aioli
spinata romana
oude kaas, gecarameliseerde ui en mosterdmayonaise
bourgondische rundvleeskroketten
croissants, mini bolletjes
diverse jamsoorten
hagelslag
smeerkaas
pindakaas
vers fruit met kwark
Inclusief:
Koffie ( excl special coffees )
diverse theesoorten ( incl verse munt )
karnemelk / melk / jus d’ orange

De lunch kan worden uitgeserveerd op tafel of in buffetvorm,
afhankelijk van het aantal personen.

Prijs per persoon € 19,50

Frans buffet

romige bospaddenstoelensoep
salade nicoise:
salade met o.a. tonijn, peultjes, sjalotten,
olijven, aardappel en paprika
No ceasar salad:
Romana sla, geplukte kip, ei, haricot verts,
kappertjes, anjovis, tomaat en croutons
Plateau met verschillende franse kaassoorten,
pates, kruidenboter en brood
coq au vin:
In rode wijn gestoofde kip
Boeuf bourguignon:
Rundvleesstoofschotel met o.a.
champignons, spek, peen en knolselderij
Visstoof schotel:
Diverse vissoorten met
courgette, aubergine en tomaat
Ratatouille
Roomboterpuree
Gele rijst

Prijs per persoon € 23,75

Regionaal buffet
groninger mosterdsoep met droge worst
bourgondische aardappelsalade:
met o.a. draadjesvlees, paprika, rode ui,
peterselie, zilveruitjes, augurken
coburgerham, nagelhout
garnalen, gerookte makreel, gerookte zalm
kip Kerrie salade:
met o.a. paprika, bieslook, rode ui
salade met feta kaas, rode ui,
tomaten, komkommer en noten
spinazie salade:
met o.a. gebakken champignons, rode ui, noten,
mozzarella en frambozendressing
warm hoofdgerecht keuze uit:
drents braadstuk met honing- thijmsausje
óf sukade met groningerkoek
met
visstoofschotel met o.a. courgette, aubergine en tomaat
óf roodbaarsfilet met fris pittige salsa
geserveerd met een aardappel en groenten garnituur
als dessert
griesmeelpudding en krentjebij

Prijs per persoon € 27,50

Barbecue buffet

Ovenvers brood met huisgemaakte
aioli, pesto en kruidenboter
Bourgondische grove aardappelsalade:
met o.a. draadjesvlees, paprika, rode ui,
augurk en zilver uitjes
Salade met tomaat, komkommer,
paprika, rode ui, peterselie, feta en olijven
Spinaziesalade:
Met o.a. gebakken champignons, rode ui,
mozzarella en frambozendressing
voor op de grill:
sate van kippedijen
hamburgers
speklap
pepersteaks
braadworst
* de luxe *
zalm in folie
gamba spiesjes
satésaus, cocktailsaus, aioli en mayonaise
rustieke frieten

Prijs per persoon € 22,50
* de luxe * + € 5,00 p.p.

Mediterraans buffet
Nacho’s met kaas,
brood met huisgemaakte aioli, kruidenboter en pesto
Spiniata romana, serranoham
Gemarineerde olijven
Tonijnsalade
Wraps met gerookte zalm
Spaans pittige aardappelsalade
Salade tomaat, feta, peterselie,
rode ui en komkommer
Geroosterde tomaatjes in balsamico azijn
Spinaziesalade, mozzarella, knoflook,
zon gedroogde tomaat en ei
Pittige gehaktballetjes in tomatensaus
Mini loempiaatjes
Mozzarella sticks
Paella met kipdrumsticks en chorizo
Gevulde courgettes
zalm uit de oven met pittige salsa
Aardappels uit de oven
met citroen, rode peper en knoflook

Prijs per persoon € 23,75

Italiaans buffet

ciabatta brood met huisgemaakte
pittige tomatensalsa, pesto en kruidenboter
parmaham met meloen,
basilicum en balsamicoazijn
tonijn pasta salade
salade caprese
mozzarella, tomaat, basilicum
salade met rundercarpaccio

warme gerechten:
scaloppa alla gorgonzola
varkenshaas in gorgonzolasaus
saltimbocca
gevulde varkensschnitzel
vegetarische lasagne
met o.a. courgette, aubergine, tomaten
pasta pesto met kip
ratatouille
geroosterde aardappelen uit de oven

Prijs per persoon € 24,75

Bourgondisch buffet

Ovenvers brood met huisgemaakte
aioli, pesto en kruidenboter
Bourgondische grove aardappelsalade
met o.a. draadjesvlees, paprika, rode ui,
augurk en zilver uitjes
Griekse salade:
met tomaat, komkommer,
paprika, rode ui, serranoham
en pedro ximinez vinaigrette
Spinaziesalade:
Met o.a. gebakken champignons,
gegrilde courgette en paprika, rode ui,
mozzarella en frambozendressing

Hele kip
Drents braadstuk
Gambas in knoflook en rode peper gebakken
Runderstoofpot
Pittige ratatouille
Rustieke frieten met schil
mayonaise

Prijs per persoon € 26,50

Dessert buffet

Omelette Siberiènne
Klassieke eigengemaakte ijstaart
met vanilleijs, cake besprenkeld met likeur
en opgeklopt, gesuikerd en afgebrand italiaans schuim

Eton mess
een rommelig toetje van meringue,
slagroom en rood fruit!

Tiramisu
De tiramisu is opgebouwd in verschillende lagen
bestaande uit een combinatie van o.a.
lange vingers, cacao, mascarpone, koffie en alcohol

Tarte tatin
Omgekeerde warme taart van appel,
caramel en bladerdeeg
Geserveerd met slagroom

Prijs per persoon € 8,50

Bittergarnituren

Koude hapjes nr. 1:
groene asperges in ham gerold
gevuld eitje
canapé met roombrie
meloen in serranoham gevouwen
torentje van kaas, ananas en blauwe druif
groninger droge worst

Koude hapjes nr. 2:
Geroosterd suikerbrood met geitenkaas en walnoot
Gevuld eitje
Crostini met gerookte zalm en roomkaas
Crostini met peperbrie
Spiesje van tomaat, mozzarella en basilicum
Meloen in serranoham gevouwen
Crostini met roompaté en bramencutney
Torentje van chorizo, zon gedroogde tomaat en olijfje

Beide koude arrangementen worden
vergezeld door warme hapjes
Bourgondische rundvlees bitterballen
Pittige vlammetjes
Mozzarella sticks

Prijs per persoon nr. 1: € 6,95 / nr. 2: € 8,95

Restaurant “ De Twee Provinciën”
Meerweg 245
9752 XD Haren
Tel. (050) 309 0008
Email: info@detweeprovincien.nl
ineternet: https://detweeprovincien.nl

