


Geachte gast,  
  
 

Bij Carrousel Groen weten we als geen ander hoe belangrijk het is om uw bijeenkomsten,

vieringen of andere activiteiten tot een succes te maken. 

In deze banquetingmap vindt u een uitgebreid overzicht van alle mogelijkheden en

arrangementen.  

 

Uiteraard is het ook mogelijk om een op maat gemaakt arrangement voor een gezelschap

samen te stellen.  

 

Wij zijn pas tevreden als u dat ook bent! 

 

  
  

  
Met culinaire groet,  
Carrousel Groen te Schaijk.  
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Algemene informatie

Bezoekadres:
Carrousel Groen

Nieuwe Hoeven

Udensedreef 5

5374 RL SCHAIJK

Reserveringen en informatie:
Telefoon: 06 – 126 679 51

E-mail: horeca.carrouselgroen@brabantzorg.eu

Openingstijden De Hooimijt, Schaijk:
Maandag tot en met vrijdag: 10.30 uur – 16.30 uur

Openingstijden De Bosdreef, Schaijk:
Maandag tot en met vrijdag:  09.30 uur – 17.00 uur

Openingstijden De Brobbelbries, Schaijk
Maandag tot en met zondag: 10.30 uur – 16.30 uur

Openingstijden Emmausklooster, Velp:
Maandag tot en met vrijdag

Facturatie:
De factuur wordt achteraf per e-mail of per post verstrekt.
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Bestelvoorwaarden 
 

Interne bestellingen
U kunt uw bestellingen en reserveringen plaatsen via de bestellijsten op de pagina help

pagina en werkwijze, kopje formulieren, te vinden op intranet. Of bij themas, Carrousel

groen.

Externe bestellingen
U kunt uw bestelling en reserveringen plaatsen via de bestellijsten op de site

www.carrouselgroen.nl.

 

De reservering en/of bestelling ontvangen wij graag uiterlijk een week van tevoren.  

Het is mogelijk tot drie dagen voorafgaande aan de reservering kosteloos het aantal

gasten of producten aan te passen.

Binnen drie dagen voorafgaand aan de reservering worden alle kosten in rekening

gebracht.  
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Lunch 
 
 

Carrousel lunch € 12,00 p.p.  
Soep van de dag 

Een sneetje brood met ham

Een sneetje brood met kaas

Een sneetje brood met een kroket

Smoothie van vers fruit

Koffie, thee, jus d’orange

 

Carrousel lunch luxe € 14,50 p.p.  
Soep van de dag

Twee hard belegde broodjes per persoon met keuze uit: 
zalmsalade, rosbief, broodje gezond of room paté

Aardbeien panna cotta 

Koffie, thee, jus d’orange

 

Carrousel lunch ambachtelijk   € 17,50 p.p.  
Soep van de dag met breekbrood en kruidenboter 

Twee luxe hard belegde broodjes per persoon met keuze uit:  
gerookte zalm, brie met honing, filet americain, kip kerrie salade

Glaasje vers fruit met yoghurt hangop  
Koffie, thee, jus d’orange
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Diner  

Met veel enthousiasme maken we een diner voor gezelschappen vanaf 15 personen. 

 

Alle menu’s beginnen met een soep en daarbij wordt brood en kruidenboter geserveerd.  
Bij het hoofdgerecht worden salade, gebakken aardappelen, friet en warme groenten

geserveerd.   

Een andere invulling van de menu’s is bespreekbaar.

 

  
  
Menu De Bosdreef € 14,50 p.p.  
Heldere of gebonden soep gemaakt van seizoensproducten  (2 keuzes)

Franse runderstoofpot  of roodbaarsfilet met bieslook botersaus

Dame blanche met slagroom  
  
  
Menu Udensedreef     € 17,50
p.p.   
 Heldere of gebonden soep gemaakt van seizoensproducten  (2 keuzes)

Varkenshaas omwikkeld met spek en lauriersaus of zalm met citroen botersaus

Tiramisu met karamel roomijs en slagroom  
  
    
Menu van Allure € 24,50  p.p.  
Heldere of gebonden soep gemaakt van seizoensproducten  (2 keuzes)

Rundercarpaccio met truffelmayonaise 

Kalfsoester met portsaus met gestoofde spinazie en aardappel-pestopuree  of

een gepocheerde kabeljauw kervelsaus

Hangop van limoncello met rood fruit en mango ijs  
  
  
Menu Carrousel Vegetarisch € 17,50 p.p.
Een heldere of gebonden soep gemaakt van seizoensproducten

Tempeh shiitake ragout met groente spies

Dame blanche met slagroom

  

Eventuele dieetwensen zijn bespreekbaar
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Buffet  
 

Met veel enthousiasme maken we buffetten voor gezelschappen vanaf 15 personen  
  
Bosdreef buffet € 10,00
 p.p.  
Dagsoep gepresenteerd in een hotpot  
Rundvleessalade  
Aardappelsalade  
Gekookt ei  
Ham asperge rolletje  
Witte koolsalade met rozijnen  
Komkommersalade  
Gemengde salade  
Stokbrood en kruidenboter  
  
Uit te breiden met de volgende koude gerechten:  
Gerookte kip met verse ananas € 2,50 p.p.  
Gerookte ham met meloen €  2,50 p.p.  
Viscombinatie van gerookte makreel, gerookte forel € 4,50 p.p.  
Gerookte zalm € 6,00 p.p.  
Pasta salade met gerookte zalm snippers en rode ui € 4,50 p.p.  
Room Paté met Cumberlandsaus € 3,50 p.p.   
Carpaccio met truffel mayonaise € 5,00 p.p.  
Salade geitenkaas met peer en rucola sla € 5,00 p.p.  
    
Uit te breiden met de volgende warme gerechten*:  
Franse runderstoofpot   €  5,00 p.p.  
Varkenskophaas puntjes met champignonroomsaus € 6,50 p.p.  
Gepocheerde zalmfilet met bieslook botersaus € 6,50 p.p.

Gebakken kipdijfilet reepjes met stroganoffsaus € 5,00 p.p.  
Visragout van zalm, zeewolf, baars € 6,00 p.p.

Gesneden beenham in whiskysaus € 6,00 p.p.

  
*Alle warme gerechten worden geserveerd met aardappelgratin,

gebakken aardappelen en warme groenten. Genoemde prijzen komen

bovenop de kosten van het buffet.

 
Dessert mogelijkheden  
Dame blanche € 5,00 p.p.

Warme wafel met warme kersen en vanille ijs € 6,50 p.p.  
Chocolademousse met vanillesaus en slagroom € 5,00 p.p.

Apfelstrudel met vanillesaus € 4,00 p.p.  
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Proeverij Carrousel Groen:

vers fruitsalade, diverse soorten bavarois, slagroom Tiramisu,

chocolademouse, warme wafel met kersen en vanille ijs € 8,00 p.p. 
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High tea 
  
De High tea is te bestellen vanaf 20 personen  
U kunt onbeperkt gebruik maken van ons koffie en thee assortiment tijdens de High tea

 

 

High tea “De Hooimijt” € 16,50 p.p.  
De high tea is samengesteld uit:                                      
Etagères met friandises en mini gebakjes  
Kopje soep van de dag   
Sandwiches

Gerookte zalmsalade  
Gerookte ham en rucolasalade  
Kaas en tomatentapenade  
Achterham en kruidenkaas  
Aardbeien panna cotta   
  
   
  
High tea “De Bosdreef “   € 19,50
p.p.    
De high tea is samengesteld uit:                                      
Etagères met bonbons, friandises, diverse mini gebakjes          
en zoete cakejes  
Kopje soep van de dag   
Sandwiches  
Gerookte zalm en roomkaas  
Kaas en tomatentapenade  
Achterham en kruidenkaas  
Filet americain en gesnipperde uitjes  
Gerookte ham met rucola en pijnboompitten  
Mini worstenbroodje  
MonChou glaasje  
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Brabantse broodtafel 
 

De broodtafels zijn te bestellen vanaf 15 personen  

Brabantse broodtafel “Carrousel Groen“ € 12,50 p.p. 
Soep van de dag  
2 Belegde broodjes met ham en kaas  
Krentenbol  
Koffie, thee, jus d’orange  
 

Brabantse broodtafel “De Bosdreef“ € 14,50 p.p.  
Soep van de dag  
2 Belegde broodjes met ham en kaas  
Broodje kroket  
Een stuk handfruit

Koffie, thee, jus d’orange  

 

Brabantse broodtafel "Nieuwe Hoeven" € 16,75 p.p.
Soep van de dag  

2 Luxe harde broodjes

Worstenbroodje  

Fruitsalade  

Koffie, thee, jus d’orange  
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Hapjes  
 

Snacks:  
Gemengd bittergarnituur  € 0,60 p.st.  
Bitterbal van de Bourgondiër  € 0,45 p.st.  
Mini frikandel  € 0,35 p.st.   
Yakitori Japanse saté  € 0,80 p.st.  
Gerookte zalm spies  € 0,90 p.st.  
Diverse bladerdeeghapjes € 0,80 p.st.  
  
Stokbrood hapjes:  
Gerookte zalm    € 1,65 p.st.  
Garnalensalade  € 1,50 p.st.  
Kip kerriesalade € 1,50 p.st.  
Brie met walnoot € 1,65 p.st.  
Filet americain  € 1,50 p.st.  
  
  
Gesneden wrap belegd met:  
  
Gerookte zalm  € 0,60 p.st.  
Gerookte kip  € 0,55 p.st.  
Carpaccio € 0,55 p.st.  
Parmaham € 0,55 p.st.  
Gevuld eitje  € 0,90 p.st.   
  
  
Luxe hapjes in glaasje, bakje of mini weckpot:  
  
Geitenkaas bitterbal met walnoot  € 1,85 p.st.  
Lasagne van tomatenjam en mascarpone  € 1,85 p.st.  
Mousse van roompaté en truffel  € 1,85 p.st.  
Gerookte makreel met appel en augurk € 1,85 p.st.  
Serranoham ham met gorgonzola  € 1,85 p.st.  
Haring met rode bietensalade  € 1,85 p.st.  
Roze garnaalsalade € 1,85 p.st.  
Gerookte zalmmousse en zalm  € 1,85 p.st.  
  
  
   
  
  
  

12



Tapas 
 

Tapas arrangementen zijn te bestellen vanaf 15 personen 

 

Tapasplank € 19,75 p.p.

Tapas plank met taco chips

Gemarineerde olijven

Fuet worst

Gemarineerde tomaatjes pesto

Guacemole 
Geroosterde paprikasoep met luchtige basilicumroom

Gehaktballetjes in pikante tomatensaus 

Gamba met knoflooksaus  
Spaanse pulled pork van de Berkshire varkens

Kippendij spies met pikante saus 

Knoflook champignons 

Gegrilde tomaatjes met knoflookboter 

 

Daarbij geserveerd aardappel wedges, aioli en salade 

Crème karamel met slagroom 

Eventuele dieetwensen zijn bespreekbaar.
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Barbecue

Barbecue arrangementen zijn te bestellen vanaf 20 personen.

Barbecue arrangement standaard € 17,50 p.p.
Verse tomatensoep

Kipsaté van kippendij

Vispotje van schaal- en schelpdieren

Gelakt buikspek

Carrousel burger

3 Verse seizoensalades

One shot ijs

Barbecue arrangement luxe € 22,50 p.p.
Verse courgettesoep

Runder ribeye

Rode mul en papillotte

Gemarineerde hals- of schouderkarbonade

Gelakt buikspek

Carrousel burger

3 Verse seizoensalades

Panna cotta

Barbecue arrangement voor de échte liefhebber € 30,00 p.p.
Verse heldere runderbouillon

Côte de Boeuf van de smoker

Gambaspies (5 stuks)

Lamsboutje

Gelakt buikspek

Carrousel burger

Hele kip gegaard in bier

3 Verse seizoensalades

Hangop met verse aardbeien

Vegetarische- en dieetwensen zijn bespreekbaar.
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Patisserie en chocolaterie

Schnitt 5 personen
Slagroom €          8,75

Chocolade €          8,75

Schwarzwalder kirsch €          8,75

Mokka €          8,75

Taarten 12 personen
Appeltaart € 12,95

MonChou taart € 17,35

Taart vierkant 12 pers. 16 pers. 20 pers. 24 pers. 28 pers.

Slagroom € 18,00 € 24,00 € 30,00 € 36,00 € 42,00

Chocolade € 18,00 € 24,00 € 30,00 € 36,00 € 42,00

Schwarzwalder k. € 18,00 € 24,00 € 30,00 € 36,00 € 42,00

Mokka € 18,00 € 24,00 € 30,00 € 36,00 € 42,00

Vlaaien 12 personen
Kersen bavarois vlaai € 16,80

Aardbei bavarois vlaai € 16,80

Citroen bavarois vlaai € 16,80

Aardbeienvlaai (seizoensgebonden) € 15,25

Vers fruit vlaai € 15,25

 

 

Cake 15 personen
Appelcake € 11,20

Chocoladecake € 10,50

Naturel Cake € 8,95

 

 Chocolade 

Seizoensgebonden, op aanvraag. 
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Gebakje
MonChou gebakje € 1,65 p.st.

Aardbeienvlaaitje (seizoensgebonden) € 1,80 p.st.

Vruchtenvlaaitje (seizoensgebonden) € 1,80 p.st.

Nougatine gebakje € 1,75 p.st.

Carrouselbol € 1,80 p.st.

Schnitt per plak
Slagroom € 1,75 p.st.

Mokka € 1,75 p.st.

Chocolade € 1,75 p.st.

Schwarzwalder kirsch € 1,75 p.st.

Taart/vlaai per punt
Appeltaart € 1,55 p.st.

Kersen bavarois vlaai € 1,75 p.st.

Aardbeien bavarois vlaai € 1,75 p.st.

Citroen bavarois vlaai € 1,75 p.st.

Diversen
Petit fours € 1,50 p.st.

Roomboter appelflap € 1,35 p.st.

Soesje € 0,50 p.st. 

Mocht u andere smaak wensen hebben is in overleg veel mogelijk.  
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