
… Als Tafelen voor u een feest is

       Bestelfolder feestdagen 2019

Buffet 1: Aantal Buffet 4 Aantal

Ham met meloen Gerookte zalm

Varkensgebraad Tomaat garnaal

Gehakt brood Rosbief

Gerookte forel Varkensgebraad

Tomaat garnaal Warm:

Vers gestoomde zalm € 19,95 p.p. Varkenshaas in 

champignonsaus

Buffet 2: Zalm in kreeftensaus

Rosbief Aardappel gratin € 27,95 p.p.

Wild paté

Varkensgebraad Buffet 5

Tomaat garnaal Gestoomde zalm

Gerookte makreel Tomaat garnaal

Gerookte zalm € 21,95 p.p. Wild paté

Ham met meloen

Buffet 3: Gehakt brood

Gerookte paling varkensgebraad

Vers gestoomde zalm warm:

Tomaat garnaal Kalkoen rolletje met

Wild paté Gehakt in porto saus

Ham asperges Aardappel gratin € 29,95 p.p.

Rosbief € 24,95 p.p.

Alle buffetten worden geleverd met huisgemaakte salades van: aardappel, tomaat, komkommer,

rauwkost, vers gebakken stokbrood en sausjes. Alles word mooi afgewerkt met fruit.

Luxe hapjes:

● Ganzelever met uienconfijt € 2,50 p/st

● Gerookte zalm met citroen € 1,75 p/st

koriander mayonaise

● Rivierkreeftenstaartjes € 1,75 p/st Afhalen 24 dec. tussen 14.00 en 16.00 uur

in mangodressing Afhalen 1e en 2 e kerst tussen 10.30 en 12.00 uur

● Ham met meloen € 1,50 p/st Afhalen 31 dec. tussen 14.00 en 16.00 uur

● Wild paté met uienconfijt € 1,75 p/st Tel: 0031 6 53373074

● Runder carpaccio € 1,50 p/st De Verrekijker 23 4564 DB Sint Jansteen

● Scampi in curry € 1,50 p/st Wij wensen iedereen smakelijke feestdagen!!!



Stel hier u menu samen voor de feestdagen van 2019

Voorgerechten: Prijs p.p. Aantal Prijs p.p. Aantal

● Tomatensoep € 2,95 ● Parelhoen in druivensaus € 16,95

● Bosschampignonsoep € 3,95 ● Vol-au-vent €12,95/€6,95

● Kreeftensoep € 4,50 ● Stoofpotje van jong €16,95/€9,95

● Gerookte zalm met € 8,95     everzwijn

truffel mayonaise ● Rundertong in maderasaus €15,95/€8,95

● Vitello tonato € 8,95 ● Kabeljauwhaas met prei € 14,95

● Garnalen cocktail € 9,95 ● Kalkoenfilet gevuld met € 9,95

● St-jacobspannetje € 12,95     gehakt in portosaus

● Eendenfilet in € 19,95

    sinaasappelsaus

Hoofdgerechten/aanvullingen kan in ● Gehakt balletjes in € 8,95

combinatie met koud buffet informeer     tomatensaus ( kids)

naar de mogelijkheden.

● Varkenshaas in €12,95/€7,95     

    champignonsaus Bijgerechten:

● Zalm in kreeftensaus €12,95/€6,95 ● Provencaalse aardappeltjes € 2,50

● Scampi in €11,95/€7,95 ● Aardappel gratin € 2,50

   diaboliquesaus 12st/8st ● Groentebordje: courget € 5,95

●Tongrolletjes in €13,95/€9,95 pompoen, slalot, gegrilde aubergines

   wittewijnsaus met look en tijm, parikapoeder

● Vispannetje in € 12,95 en olijfolie

    kreeftensaus ● Stoofpeertjes 4 st € 5,50

● Fazantfilet  in romige 20,95 ● Gekookte kreeft en oesters: Dag prijs

    saus met cognac Dessert:

● Stoofpotje van hert €16,95/€9,95 ● Klassieke tiramisu € 3,95

      in rodewijnsaus ● Chocolade mousse € 3,95

● Kalkoenfilet in €15,95/€8,95 ● Cup vanille, mango en € 3,95

    veenbessensaus     passion fruit

Naam: Tel:


