BIRD BITES

ON THE TABLE

FRIED & WARM

Gemixte borrelnootjes

4

Gemarineerde olijven

4

Tortilla chips met dips
(Naturel of Chili)

4,5

Stokbrood met hummus
ras el hanout, olijfolie
& zeezout

4,5

Veggie sticks met dips

4,5

Salty cheese sticks

5,5

Gefrituurde uienringen
met Thaise groene curry mayo

4,5

Rotterdamsche bitterballen 8st.

9

The Bird Party mix 12st.

15

Smoked BBQ Chicken Wings
8st.

9

Vegetarische loempia’s 8st.

8

Yakitori (Japanse) kipsaté 8st.

BIRD SIMPLE COLD 10
st.
Simple Jong Cheese

4

Oud Rotterdamse kaas

4

Pikante Salami

5

Italiaanse Mortadella

6

Gemixte plateau Simple

18

10,5

* De genoemde prijzen zijn incl. btw.
Uiteraard houden wij rekening met uw persoonlijke wensen en budget. Mail naar events@bird-rotterdam.nl.
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BIRD BITES

BIRD COLD LUXE 20 ST.

LATE NIGHT SNACKS

Rondo van gerookte zalm 		
met avocado crème

3,5

Gefrituurde uienringen 		
met Thaise groene curry mayo

4,5

Steak tartare met emulsie 		
van piccalilly

3,5

Friet met schil van de 		
Frietfabriek Homemade mayo

5,5

Pincho van mozzarella, 		
pruimtomaatjes en pesto

3,5

7,5

Mini salade van makreel 		
met tzatziki

3,5

Mini hamburger met crispy
parmaham, rucola en
truffelmayonaise

7,5

Wentelteefje rozijnenbrood
met geitenkaas en Granny
Smith compote

3,5

Hot chicken wrap met 		
taugé en bosui

5

Parmaham met artisjok 		
en olijven

3,5

Broodje Rotterdamsche of 		
groentekroket met
Rotterdamsche krotenmosterd
Pizza naar Keuze (8 punten)

15

Crostini mini Vitello Tonato 		

3,5

COMPLEET V.A. 10
PERS.
CPP1 					6,5
Bitterbal, blokje kaas, yakitori,
P.P.
rondo gerookte zalm
CPP2 					8
Dimsum, Spiced Gamba, Sushi
P.P.
tonijn sojagel, wasabi chips,
wasabinootjes
CPP3 					7
Pincho caprese, 			
P.P.
Vegetarische loempia (2st.),
wentelteefje geitenkaas,
oud Rotterdamse
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DESSERT BUFFETTEN
OPTIE 3
Verse fruit van het seizoen
***
Mangotiramisu
***

OPTIE 1

OPTIE 2

Panna cotta van yoghurtcrème met
frambozen en witte chocolade
***

Verse fruit van het seizoen

Verse fruit van het seizoen

***

***

Drie soorten ijs

Tiramisu

***

***

Vanilleroom

Panna cotta van witte chocolade
met hemelse modder

Soezen piramide

***

***

Pancakes gevuld met
passievruchtenmousse

Parfait van Oreo met
een compote
van bosvruchten

***
Huisgemaakte vruchtentaart
van het seizoen
***
Hemelse modder

***
Drie soorten ijs

Crème brûlée
***
Vijf soorten ijs
***
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PASTA BUFFETTEN
OPTIE 3
Spaghetti met kalfsgehakt,
salami, tomaat en basilicum
***

OPTIE 1

OPTIE 2

Lasagna Bolognese

Gnocchi met truffel en
gebruneerde bloemkool

***
Penne pasta
fruiti di mare

***

***

Spaghetti met rucola/spinaziepesto,
parmazaan, gedroogde cherry tomaat
en pijnboompitten

Farfalle carbonara

***

***

Lasagne met tomaat,
courgette, artisjok en dragon

Gemengde groene salade

***

***

Groene salade,
tomatensalade met rode ui

Stokbrood met olijfolie,
knoflookboter en zeezout

***
Stokbrood met olijfolie,
knoflookboter en zeezout

Pipe Rigate met bospaddenstoelen,
truffel, geroosteerde kip en
bladpeterselie
***
Tortellini van geitenkaas, gepofte
pompoen, spinazie en gerookte
amandelen
***
Lasagne van zeevruchten
***
Groene salade, tomatensalade met
rode ui, komkommersalade met komijn
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WARME & KOUDE BUFFETTEN
BIRD

NINA

POWEL (vegetarisch)

Gerookte zalm met zoetzure venkel,
citroen/dille hangop en mosterdsla
***
Vitello tonato met rucola, gedroogde cherry
tomaat,
kappertjes, pijnboompitten en parmazaan
***
Glaasje Gazpacho tomaat met gamba en chorizo-olie
***
Plateau Italiaanse hamsoorten met gemarineerde anti-pasti
groenten en taggiasche olijven
***
Salade penne pasta met zeevruchten, artisjokken,
mini San Marzano tomaat en bosui
***
Stokbrood met knoflookboter, olijfolie en zeezout
***
Zalmfilet met basilicumkorst, aardappel crème
met parmazaan, preistoof en witte-wijnsaus
***
Rondo van parelhoender, seizoensgroenten,
roseval aardappel en rozemarijnsaus
***
Aan buffet gesneden ribeye met jus van aceto
balsamico
***
Ovengegaarde romige taart van twee soorten
aardappel en tijm
***
Friet van de Frietfabriek
***
Zoetzure salade van witte kool, wortel en mais
***
Tomatensalade met rode ui
***
Groene salade met notengranola

Rundscarpaccio met truffel,
rucola, bieslook,
pijnboompitten en parmazaan
***
Parmaham met watermeloen,
veldsla salade en meloenpitten
***
Grove aardappelsalade met
gerookte zalm, mini San
Marzano tomaat en bosui
***
Grote garnalen gemarineerd in
pesto-knoflookolie
***
Stokbrood met knoflookboter,
olijfolie en zeezout
***
Saltimbocca van duroc
varkensfilet
met parmaham, basilicumjus
***
Pepa Rigate met zeebaars,
gedroogde cherry tomaat,
artisjokken en spinazie
***
Salade van tomaat, komkommer
en munt
***
Friet van de Frietfabriek

Komkommer gevuld met
Arabische couscoussalade,
dadels, koriander en munt
***
Terrine van geitenkaas,
gepofte bataat
en bietenmayonaise
***
Salade caprese met basilicum/
yoghurtemulsie en olijfolie
***
Salade Pepe Rigate met
gedroogde cherry tomaat,
champigons, courgette en
pesto
*** Gnocchi met truffel,
gebruneerde bloemkool en
parmazaan
***
Lasagne met tomaat,
courgette, artisjok en dragon
***
Gegratineerde taart van twee
soorten aardappel met
sour cream, mozzerella en
rozemarijn
***
Salade komkommer met komijn
en granny smith
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VERGDADERARRANGEMENTEN

VERGADERARRANGEMENETN

LUNCH/ BRUNCH
BUFFETTEN

Lunch Basic
2 zachte broodjes, 1 stuk fruit,
glas melk of jus, koffie of thee

BIRD Basic Brunch
Diverse broodjes, hartig-, en zoetbeleg
soorten, mini croissant, diverse vers fruit,
fruityoghurt, melk, jus, koffie en thee

***
Lunch Deluxe
2 luxe broodjes, 1 mini croissant,
1 stuks fruit, glas melk of jus,
koffie of thee
***
12 O’clock at BIRD
12 uurtje, 3 sneetjes oerbrood met
spiegelei, kaas en vegatarische kroket
of kalfskroket

***
BIRD Deluxe Brunch
Diverse zachte broodjes, harde luxe broodjes, mini croissant, mini chocoladebroodje,
hartig-, en zoetbeleg soorten, vegatarisch
pastasalade, salade caprese, fruityoghurt,
melk, jus, koffie en thee

EXTRA’s
Gevulde koek			
Amandelbroodje			
Rotterdamse appeltaart punt
Mini gebakje met logo 		
Luxe gebak				
Kalfs-, of vegatarische kroket
Saucijzenbroodje			

2,75
2,75
2,95
2,9
2,9

Tubler glaasje met soep vd Chef

3,5

Tubler glaasje met salade van
gemarineerde gepofte groenten

4.5

Tubler glaasje met salade van
piripiri gamba’s en whiskysaus

5.75

Vegatarische lasagne gegratineerd
met buffelmozzarella en pesto

5,75

