Rundvleessalade

€ 5,25

X………..

diverse rauwkostsalades, gevulde eitjes, paté, tomaat, komkommer, diverse zuren

Zalmsalade

€ 7,25

X………..

gerookte zalm, garnalen, gerookte makreel, diverse rauwkostsalades

Kipsalade

€ 5,25

X………..

gerookte kipfilet, ananas, mandarijn, appel, bleekselderij, walnoten en kerriesaus

Parmaham met galiameloen en Bourgondische paté

€ 6,25

X…………

€ 6,75

X………..

€ 6,75

X………..

€ 6,75

X………..

€ 6,25

X………..

€ 4,75

X………..

€ 6,25

X………..

met diverse noten

salade van rosevalaardappel en gerookte zalm
gemarineerde gamba’s, zoetzure komkommerlinten, kappertjes en rode ui

Carpaccio van rundvlees
met basilicumcrème, oude kaas, pijnboompitjes en zongedroogde tomaatjes

Vitello tonnato
fricandeau, tonijnmayonaise, pluksla, rode ui, pijnboompitjes en olijven

Carpaccio van gerookte zalm
pluksla, mosterd-dilledressing, garnalen, cocktailsaus, rode ui en kappertjes

Griekse salade
feta, ijsbergsla, tomaat, komkommer, rode ui, pijnboompitjes en olijven

Tomaat-mozzarellasalade

pluksla, balsamicostroop, buffelmozzarella, zontomaatjes, olijven, rode ui en pijnboompitjes

rollade van gerookte kalkoen

€ 6,75

X………...

Zalmfilet met hollandaisesaus (200 gram)

€ 8,25

X…………

Hertengoulash met paddestoelen (200 gram)

€ 9,75

X…………

Gegrilde varkensfilet met calvadossaus (200 gram)

€ 9,75

X…………

Warme beenham met champignonsaus (200 gram)

€ 8,25___X…………

Aardappelpuree met tuinkruiden (700 gram)

€ 8,25

X…………

Stokbrood (vers afgebakken)

€ 1,25

X…………

Kruidenboter (250gram)

€ 2,25

X…………

Knoflooksaus (250gram)

€ 2,25

X…………

couscous, mouse van gerookte kip, mangochutney, tomberry, noten

Bavarois met slagroom aardbei / chocolade / bitterkoekjes (per tulband) € 14,50

X…………

Tiramisu met slagroom en lange vingers

€ 6,25

X…………

Chocolademousse met rood fruit

€ 6,25

X…………

Vers fruitsalade

€ 5,25

X…………

Naam:……………………………………………………………..Tel. nr.:……………………………

Afhalen:

⃝ kerstavond(15.00-16.00 ) ⃝ 1e kerstdag

⃝ 2e kerstdag

Afhalen tussen 11.00uur en 12.00uur!

KERSTBUFFET
€31,50 p/p
(vanaf 2 personen)

carpaccio van rundvlees

basilicumcrème│oude kaas│zongedroogde tomaatjes│pijnboompitten

rollade van gerookte kalkoen

couscous│mouse van gerookte kip│mango chutney│tomberry│noten

salade van rosevalaardappel en gerookte zalm

gemarineerde gamba’s│zoetzure komkommerlinten│kappertjes│rode ui

stokbrood

met kruidenboter en knoflooksaus

gegrilde varkensfilet met calvadossaus
hertengoulash met paddenstoelen en balsamico-uitjes
tongrolletjes met spinazie en witte wijnsaus
rode kool met goudreinet
aardappelpuree met fijne tuinkruiden
pie van appel, amandel en gele room met chocolade-hazelnootsaus en
vanillemousse met amaretto
De warme gerechten worden verpakt in speciale magnetronbakken.
Bij het afhalen van uw buffet ontvangt u een bereidingswijze
met daarop de opwarmtijden.

Naam:………………………………………………………………………………….Tel. nr.:……………………………

aantal personen: ……..
Afhalen:

⃝ kerstavond(15.00-16.00 ) ⃝ 1ekerstdag

⃝ 2ekerstdag

Afhalen tussen 11.00uur en 12.00uur!

