Kerstcatering

voor grote groepen (vanaf 10 personen)
Onderstaande vleesschotels worden warm
bezorgd vanaf 10 personen (bezorgtijd in
overleg) en zijn eventueel aan te vullen met
een salade. Borden en bestek kunnen voor
een meerprijs van € 1,25 p.p. meegeleverd
worden.

Menu 1
Schnitzels
Varkenshaas in champignonsaus
Runderstoofvlees
Bonen met spek en witlof met ham en kaas
Gebakken aardappelen, aardappeltaart

Menu 3

Stroganofsaus
Gemengde rauwkost

Schnitzels
Varkenshaas in champignonsaus
Runderstoofvlees

€ 20,50 p.p.

Gevulde hoenderdij met spek,brie en pesto
Gevulde visrolletjes met zalm en
Hollandaise saus
Bonen met spek en witlof met ham en kaas
Gebakken aardappelen, aardappeltaart
Stroganofsaus
Gemengde rauwkost

Menu 2
Schnitzels
Varkenshaas in champignonsaus
Runderstoofvlees
Gevulde hoenderdij met spek,brie en pesto

€ 28,50 p.p.

Bonen met spek en witlof met ham en kaas
Gebakken aardappelen, aardappeltaart
Stroganofsaus
Gemengde rauwkost

Salades
Rundvleessalade.............................. € 6,50 p.p.
met o.a. gevulde eieren, ham,
rollade, kipﬁlet en rauwkost
Zalmsalade .......................................€ 7,50 p.p.
met o.a. gevulde eieren, zalm,
forel, makreel en rauwkost
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Kerstcatering

voor kleine groepen (vanaf 2 personen)
Voor kleine groepjes vanaf 2 personen is er
ook de mogelijkheid om een vleesschotel of
salade te laten bezorgen. Deze vleesschotels
dienen thuis in de oven opgewarmd te worden. De instructies hiervoor worden
meegeleverd. Bezorgtijden tussen 10:00 en
14:00 uur.

3 soorten vleesschotel
Varkenshaas met champignonsaus
Gevulde hoenderdij met spek en brie
Boeuf bourguignon
Bonen met spek
Witlof met ham en kaas

4 soorten vleesschotel

Gebakken aardappelen
Aardappeltaart stroganoffsaus
Rauwkost

Varkenshaas met champignonsaus
Gevulde hoenderdij met spek en brie
Boeuf bourguignon

€ 20,50 p.p.

Beenham met mosterdsaus
Bonen met spek
Witlof met ham en kaas
Gebakken aardappelen
Aardappeltaart stroganoffsaus
Rauwkost

€ 24,00 p.p.

5 soorten vleesschotel
Varkenshaas met champignonsaus
Gevulde hoenderdij met spek en brie
Boeuf bourguignon
Beenham met mosterdsaus
Visrolletjes in hollandaisesaus
Bonen met spek
Witlof met ham en kaas

Salades

Gebakken aardappelen
Aardappeltaart stroganoffsaus

Rundvleessalade.............................. € 6,50 p.p.
met o.a. gevulde eieren, ham,
rollade, kipﬁlet en rauwkost

Rauwkost

€ 28,50 p.p.

Zalmsalade .......................................€ 7,50 p.p.
met o.a. gevulde eieren, zalm,
forel, makreel en rauwkost
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