Koude schotels &
Hors d’oeuvres
Vleesschotel (vanaf 2 personen)
Ardennerham, seranoham, gevulde fricandeau, kipsalade, roompaté,
hamrolletjes met asperges, ham/preisalade, gevulde chorizo, eisalade met
reepjes ham; deze garnituren alsook de huzarensalade vindt u op deze mooi
uitziende schotel, die gecompleteerd wordt met gevulde eieren, meloenpunten
en een fijne rauwkostsalade.
Bij deze schotel wordt een honingmosterdsaus geserveerd.
Prijs per persoon € 13,50
Visschotel (vanaf 2 personen)
Rond een verfijnde huzarensalade vindt u een krans van een variëteit aan vis,
zoals gepocheerde verse zalm, huisgerookte zalm, rivierkreeftjessalade, Noorse
garnalen, filets van gerookte forel en makreel, salades van tonijn, stijlvol
aangevuld met heerlijk gevulde eieren en tomaten, meloenpunten en
rauwkostsalades. Deze schotel wordt geserveerd met cocktailsaus.
Prijs per persoon € 14,50
Hors d’oeuvre Riche (vanaf 2 personen)
Een sublieme schotel waarmee u zelfs bij de meest verwende gasten eer zult
behalen.
Deze exclusieve schotel wordt samengesteld uit de fijnste ingrediënten: een
verfijnde huzarensalade wordt rijkelijk omringd door de fijnste vissoorten zoals
paling, gerookte zalm, Hollandse garnalen, krabsalade, rookworstje van kreeft,
gepocheerde verse zalm, gerookte forel, scampi’s, rivierkreeftjessalade en
komkommer gevuld met zalmmousse. Dan vindt u er de vlees- en
gevogeltespecialiteiten op, zoals ardennerham met meloen, gevulde
varkensrollade, seranoham, fazantpaté en kipchaudfroid. Rauwkost, gevulde
eieren en gevulde tomaten zorgen voor de bekroning van deze vorstelijke
schotel. Hierbij mogen de cocktail- en honingmosterdsaus, Cumberlandsaus en
kruidenboter niet ontbreken.
Prijs per persoon € 19,75
Vegetarische schotel (vanaf 1 persoon)
Vegetarische huzarensalade, meloenpunten, groentegarnituur, diverse
kaassoorten, gevulde eieren en omelet zorgen er voor dat zelfs de verwende
vegetariër geniet van deze schotel.
Prijs per persoon € 13,50

Partybuffet
Het partybuffet is een minibuffet van verschillende schotels en is uitermate
geschikt van 10 tot 25 personen
•

•
•
•
•
•
•
•

Hors d’oeuvre met huzarensalade, Noorse garnalen, makreel, vissalade,
paté, kipkerriesalade, hamrolletjes met asperges, rivierkreeftjessalade en
gevulde eieren
Ardennerham met meloen
Haring met gesnipperde uitjes
Gerookte zalm
Gevulde tomaten
Fruitsalade
Kaasplateau
Stokbrood, kruidenboter, cocktailsaus en honingmosterdsaus
Prijs per persoon

€

17,50

Warme bijgerechten
Deze uitbreidingen worden koud geleverd en kunt u op zeer eenvoudige wijze
warm maken. Een pan met warm water is alles wat u nodig heeft.
Een duidelijke beschrijving wordt meegeleverd.
*
*
*
*
*
*
*

Varkenshaassaté
Griekse spies met tzatziki
Gehaktballetjes in satésaus
Kipfiësta
Canadese beenham met bospaddestoelensaus
Ossenhaaspuntjes in rode portsaus
Gesmoorde kipkluiven met garnituur

100
100
100
100

gram
gram
gram
gram

100 gram
2 stuks p.p.

€
€
€
€
€
€
€

2,75
2,75
2,25
2,75
2,75
3,60
2,65

Bijgerechten
*
*
*
*
*
*

Vers afgebakken Frans stokbrood
Boerenlandstokbrood (bruin)
Kruidenboter
Cocktailsaus
Honingmosterdsaus
Cumberlandsaus

per stuk
per stuk
250 cc
250 cc
250 cc
250 cc

€
€
€
€
€
€

1,50
1,90
1,50
1,60
1,60
2,60

Cateringhapjes
Kaas- & worstplateau (minimale afname 40 stuks)
€
- Blokjes jonge kaas, afgegarneerd
- Cervelaatworst
- Augurk in snijworst
- Oude kaas puntjes
- Rolletje van achterham met asperge
- Leverworst
- Bourgondisch gehaktballetje met zilveruitje

1,10

Luxe hapje op partybrood (minimale afname 25 stuks)
€
Assortiment samengesteld uit:
- Gerookte zalm met komkommer
- Paté en patémousse
- Forel met dillecrème
- Kipsalade met ananas
- Krabsalade
- Boerenbrie met noten
- Salade van Noorse garnalen

1,85

€
1,85
Borrelvariatie (minimale afname 25 stuks)
Assortiment samengesteld uit:
- Gevuld ei met romige eiercrème
- Soesje met patémousse
- Rolletje van achterham met asperge
- Pompernikkel haring
- Gevuld tomaatje met Noorse garnalen
- Komkommer met zalmmousse
- Mini pasteitje met kaascrème en oude kaas

Luxe bittergarnituur (minimale afname 25 stuks)
€
2,10
Assortiment samengesteld uit:
- Gevulde fricandeau met kruidenroomkaas - Gevuld ei met krabsalade
- Gerookte paling op partybrood
- Chaudfroid van kip
- Wrap met tapenade, carpaccio en rucola - Seranoham met meloen
- Gevuld tomaatje met Hollandse garnalen

Luxe canapés (minimale afname 25 stuks)
Assortiment samengesteld uit:
- Gerookte zalm met komkommer en dille
- Hollandse garnalensalade
- Seranoham met tapenade en tomaat
- Carpaccio met oude kaas en rucola

€
-

2,85

Gerookte paling en kruidencrème
Krabsalade met ei en bieslook
Trappistenkaas met vijgen
Filet Martino

