Keuzelijst vier gangen dinerbuffet 20,00 p.p.
Exclusief bezorging: € 40,00 t/m 5 kilometer.

Naam:

Voorgerechten
















Datum:

aankruisen 3 x

Rundvleessalade
Kipsalade
Rundercarpaccio
Huisgemaakte paté met bosbessenjam
Ham-meloen salade
Vitello tonato (kalfsvlees met tonijnmayonaise)
Vispallet met gekookte zalm, makreel en vissalade
Vis meerprijs: € 2,00 p.p. keuze uit:  garnalen
 haring  gerookte zalm
Tonijnsalade
Wraps gevuld met  beenham  zalm  Mexicaans
Griekse salade
Parelcouscous met bleekselderij
Brie met honing en rozijnen
Aardappelsalade
Salade geitenkaas
(de kok vult dit aan tot 6 voorgerechten)

Hoofdgerechten

aankruisen 3 x

 Runderlapjes in jus
 Bief van de lende  pepersaus  rode wijnsaus
 Runderhaas meerprijs € 2,00 p.p.  pepersaus
 rode wijnsaus  gebakken champignons en ui
 Kalfshachée
 Gehakballen in jus
 Varkenshaas met champignonroomsaus
 Filetlapjes stroganoffsaus pepersaus
 Varkensmedaillon in spek
 Gepaneerde varkensschnitzel  kalkoen i.p.v. varken
 gebakken champignons  pepersaus
 champignonsaus
 stroganoffsaus
 Gevulde kalkoenfilet meerprijs € 1,00 p.p.
 uiensaus  rode wijnsaus
 Wokschotel van kip en groentes
 Kippendijen in spek met pepersaus
 Drumsticks uit de oven
 Gebakken zalm met kruidenkorst
 Gepocheerde zalm  witte wijnsaus  koude sauzen
 Witvis met romige prei
 Vegetarische  groentelasagne  pasta pestoroomsaus
 Witlof uit de oven met kaas  en ham
 Traditionele asperges met ei  en ham (seizoen)
De kok kiest voor jullie bijpassend garnituur: 2 soorten
aardappel, 2 soorten groenten en 2 soorten salades.
 Eigen keuze, zie lijst. Meerprijs € 2,00 p.p.

Soep
Heldere soep:

aankruisen 2 x






Gebonden soep: 





Seizoenssoep:






Zondagse soep
Vegetarische groentebouillon
Kippensoep
Uiensoep
Bospaddenstoelenbouillon
Tomatensoep
Champignonsoep
Courgettesoep
Rijk gevulde vissoep
Mosterdsoep
Aardappel-preisoep
Hollandse erwtensoep
Goulashsoep
Aspergesoep
Pompoensoep Standaard met stokbrood

Nagerecht











Vanilleroomijs
IJstaart
Aardbeiensorbet
Chocoladeroomijs

Aankruisen 1 x

Standaard met slagroom

Warme chocoladesaus
Warme kersen
Vanillesaus
Koude aardbeiensaus
Karamelsaus
Stoofpeertjes

Uitbreiding nagerecht € 2,00 p.p.
 Charlotte russe
 Chocolade mousse
 Witte chocolade mousse
 Aardbeienbavaroise
 Vanillebavaroise
 Limoenbavaroise
 Perzikenbavaroise
 Advocaatbavaroise
 Ananasbavaroise

Speciale wensen
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Aankruisen 2 x

Aankruisen 2 x










Karamelmousse
Vanille pudding
Rijstepap
Amarena kersen
Hangop
Crème brûlée
Warme appelcrumble
Tiramisu
Vers fruit

