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Tartaar van tonijn met granny smith en quacamole

Wild ragout met gedroogde pruimen

Courgettesoep met cheddar - vegetarisch -

Voorgerechten

Hoofdgerechten

8,95 p.p.

8,95 p.p.

6,95 p.p.

17,95 p.p.

17,95 p.p.

17,95 p.p.

17,95 p.p.

Hazenpeper

Kalfsucade met portjus

Stoof van bospaddenstoelen afgeblust met marsala - vegetarisch -

Zalm met kruiden-roomsaus

Aardappelpuree

Aardappelgratin 

Rode kool met gedroogde appeltjes 

Spinazie

Geserveerd met: aardappelpuree of -gratin en keuze uit rode kool of spinazie.

Aantal personenAantal personen

Aantal personen

Aantal personen

Aantal personen

Aantal personen

Hoofdgerechten worden standaard geleverd met: stoofpeertje, bereid met kaneel en rode wijn.

Bavarois van witte chocolade met kersengelei en slagroom 

Hangop met walnoten, honing, slagroom en takje mint

Nagerechten
6,50 p.p.

6,50 p.p.

Royale Rundvleessalade - minimaal 5 personen -
Rijk gevulde rundvleessalade, royaal gegarneerd met sla, 
komkommer, rauwkost, ananas, kiwi, ham, rollade, serranoham en ei.

Salades
7,30 p.p.

9,95 p.p.Roze Zalmsalade - minimaal 5 personen -
Exquise zalmsalade met royale garnituur van sla, tomaten, komkommer,
rauwkost, ananas, asperges, kiwi,  gerookte zalm, haring,
Noorse garnalen, mosselen en ei.

Gerechten worden koelvers geleverd en met duidelijke instructies om warm te maken.
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Bittergarnituren

24 december

Bezorgen
Aangeven wanneer u de bezorging wenst.

25 december - 1e kerstdag - 

26 december - 2e kerstdag - 

Aantal schalen Basis - schaal met 50 stuks voor +- 10 personen - 
Blokje kaas met garnituur van seizoenfruit, witte puntasperge ingerold in gekookte
achterham, Hollandse haring op donker roggebrood en gesnipperde ui, plakjes 
ambachtelijke slagers hausmacher, ei gevuld met een farce van rode pesto en olijven.

48,25

Luxe - schaal met 50 stuks voor +- 10 personen - 
Gemarineerde champignons met gorgonzola, puntasperge ingerold in gekookte
beenham, Hollandse haring op donker roggebrood met gesnipperde uitjes, ei gevuld
met een farce van rode pesto en olijven, wraprolletje met gerookte kip�let en 
huisgemaakte koriander mayonaise, stokbrood canapé met roomkaas, pruneaux en walnoot.

54,55

De luxe - schaal met 50 stuks voor +- 10 personen - 
Spiesje van gemarineerde mozzarellabolletjes en cherrytomaatjes, wraprolletje met
gerookte kip�let en huisgemaakte koriander mayonaise, stokbroodcanapé met een
mousse van makreel en zalmeitjes, kletsenbrood opgemaakt met Danish blue, kaastru�el
omhuld met pistache crumble, rolletje van gerookte runderlende gevuld met tonijn mousse.

59,45

Bedrijfsnaam

Voorletters

Achternaam

Straat + nummer

Postcode

Plaats

E-mail

Telefoon

:

:

:

:

:

:

:

: Bezorgtijd tussen 11.00 - 14.00 uur

Bezorgtijd tussen 14.00 - 17.00 uur

- optioneel -

Kerst 2019
Aantal personen Stokbrood met kruidenboter

Stokbrood
2,95 p.p.


