KERST THUIS 2020

Het seizoen is thans weer zover gevorderd, dat wij gaan denken aan de invulling
van de kerstdagen.Waar we 35 jaar geleden ons bedrijf mee gestart zijn, gaan we
nu in deze hectische tijd weer in praktijk brengen. Het verzorgen van kerstmenu’s
bij u thuis. Daarvoor hebben wij een keuzemenu samengesteld.
Naast het kerstmenu hebben we ook een Earth-menu.
Dit is een speciaal samengesteld menu welke plantaardig en geheel biologisch is.
De koude voorgerechten worden op schaal gepresenteerd. De soepen, warme
voorgerechten en hoofdgerechten behoeven slechts te worden verwarmd.
De hoofdgerechten worden geleverd exclusief groenten en aardappelgarnituur,
Deze zijn apart bij te bestellen.
BESTELWIJZE EN BESTELLINGEN;
U kunt uw bestelling plaatsen via bijgaande bestellijst.
Sluitingsdatum bestellingen:
Voor kerstmis:
Voor oudjaar:

uiterlijk zondag 20 december
uiterlijk zondag 27 december

Wij wensen jullie alvast een fijne en prettige kerst en een gelukkig en gezond 2021!
Met gastvrije groet,
Joep en Petra Boleij

Kerst Thuis 2020
4 gangen menu
5 gangen menu

€ 39,50
€ 49,50

Voorgerechten
Rosbief van Albacore tonijn / wakamé / soja / wasabi mayonaise
Pulled Saumon / huisgerookte zalm / citroenmayo / piccalilly
Paté Kloostervarken / gegrilde spekjes / walnoot / vijgenmarmelade
Soepen
Schorsenerensoep / kervel / room
Courgettesoep / maïs / bosui
Tussengerecht
Gepelde Scampi’s / spinazie / kruiden / knoflooksaus
Hoofdgerechten
Kalfssukade / Madeirasaus
Parelhoenderborstfilet / truffelsaus
Kabeljauw rugfilet / spinazie / oesterzwam / Thaise saus
Nagerechten
Crème brûlée / gebrande suiker
Witte chocolademousse / caramel / popcorn / fruit / kletskop

Extra te bestellen:
Gegratineerde aardappel – aardappelpuree – rode kool – stoofpeertje –
witlof – spruitjes
Per persoon € 5,50
Ambachtelijk stokbrood met kruidenboter
Per persoon € 2,75

Earth – menu
Ook hebben we voor de sterk groeiende groep gasten een speciaal menu
samengesteld, plantaardig en geheel biologisch
4 gangen menu € 39,50

Voorgerecht
Cashewnotenkaas / Boekweit -lijnzaad crackers / dadelmarmelade
Soepen
Schorsenerensoep / kervel / room
Courgettesoep / maïs / bosui
Hoofdgerecht
Boudin noir / vegetarische bloedworst / zwarte rijst / appel / rode ui /
bospaddenstoelen
Nagerecht
Raw rode vruchten cheesecake

Extra te bestellen:
Gegratineerde aardappel – aardappelpuree – rode kool – stoofpeertje –
witlof – spruitjes
Per persoon € 5,50
Ambachtelijk stokbrood met kruidenboter
Per persoon € 2,75

Hors d’œuvre Royal
De combinatie is een lust voor het oog op deze schotel vindt je rond de
huzarensalade verschillende vis en vlees specialiteiten.
-

Crabsalade
Pulled Zalm huisgerookt
Scampi’s
Gebraden rosbief
Ardennerham
Achterham
Bourgondische paté
Waldorffsalade
Asperges
Gevuld eitje
Meloenpunten

Deze maaltijd verzorgende schotel wordt met diverse soorten sla en fruit
geserveerd en verzorgd inclusief stokbrood, cocktailsaus en boters.
€ 18,75

Kipsaté Thais
Twee flinke spiesen met huisgemaakte pindasaus, kroepoek, gebakken uitjes,
seroendeng en stokbrood.
€ 14,75
Eventueel in combinatie met de hors d'oeuvre.

Naam
Adres
Tel.nr.
Afhaaldatum

:
:
:
:

BESTELFORMULIER
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

*Uw keuze

* 24 december
15.00 uur / 16.00 uur
* 1e kerstdag
11.00 uur / 12.00 uur
* 2e kerstdag
11.00 uur / 12.00 uur
* 31 december
15.00 uur / 16.00 uur
-------------------------------------------------------------Aantal
st. prijs
totaal
-------------------------------------------------------------4-GANGEN MENU
______
x € 39,50
_____
5-GANGEN MENU

______

x € 49,50

_____

EARTH MENU

______

x € 39,50

_____

GARNITUUR

______

x €

5,50

_____

BROOD - BOTER

______

x €

2,75

_____

HORS D’OEUVRE ROYAL ______

x € 18,75

_____

THAISE-KIPSATÉ

x € 14,75

_____

______

TOTAAL...... €

....,..

*wij verzoeken u vriendelijk betaling bij het afhalen .
-------------------------------------------------------------Omschrijving
aantal
-------------------------------------------------------------ROSBIEF ALBACORE TONIJN
______
PULLED SAUMON
______
PATÉ KLOOSTERVARKEN
______
CASHEWNOTENKAAS
______
SCHORSENERENSOEP
______
COURGETTESSOEP
______
SCAMPI’S
______
KALFSSUCCADE
PARELHOENDERBORSTFILET
KABELJAUW
BOUDIN NOIR

______
______
______
______

CREMÉ brûlée
WITTE CHOCOLADEMOUSE
RODE VRUCHTEN CHEESECAKE

______
______
______
Handtekening voor akkoord

