Ook met Kerst koken
we graag voor u!

0527 - 61 23 54
SALADES
Onze salades komen uit eigen keuken en zijn als maaltijd geschikt voor circa 5 personen. Voor bij de borrel
of als voorgerecht kunt u er met circa 8 personen van genieten. Elke salade heeft een gewicht van minimaal
1500 gram aan heerlijkheid.

Tropische vruchtensalade in een zachte roomdressing gegarneerd met seizoensfruit

22,50

Franse tonijnsalade met paprika, boontjes, ei, ui, ruccola, tomaat

22,50

Huis gerookte kipsalade gegarneerd met kipproducten en seizoenfruit

24,50

Italiaanse pasta salade met kip, champignons, prei, ruccola, olijven en paprika

23,50

Gerookte zalmsalade met huisgerookte zalmsnippers en gegarneerd met vissoorten

29,50

Griekse rauwkostsalade met tomaat, paprika, ui, feta, olijven, komkommer en ruccola

22,50

Hollandse huzarensalade met een keur van diverse vleesspecialiteiten

22,50

TAPAS

19,95

Prijs per persoon (vanaf minimaal 4 personen te bestellen). Wilt u voor minder personen bestellen dan
rekenen wij een toeslag van € 10,00 euro per bestelling. De heerlijke kleine hapjes uit de mediterrane
keuken zijn zorgvuldig voor u uitgezocht en klaargemaakt. De warme tapas hapjes worden warm geleverd.

Huisgemaakte kruidenboter, tomatensalsa, aioli, tapenade, tzatziki, pesto, gemarineerde groene
en zwarte olijven, gevulde wijnbladeren, gevulde peppedews peppadews, flinterdun gesneden
rauwe ham, chorizo en venkelsalami, carpaccio- tonijn- meloensalade, stokbrood en focaccia.
Warm: Pollo rebozado, Mini merguez, Pollo al ajillo, Croquetas de chorizo, Costillas picantes,
Albóndigas, Köfte.

Bezorging

Bezorgkosten

•
•
•

In Emmeloord
op de feestdagen

5,00

In de Noordoostpolder
en randgemeenten

7,50

•

Wij bezorgen op alle dagen in de december. Bezorgtijden in overleg.
Afhalen is natuurlijk ook mogelijk.
Houd er rekening mee dat het op de feestdagen extra druk is.
Vroegtijdig bestellen is raadzaam.
De warme gerechten van het buffet en de tapasschotel worden door ons
warm geleverd. Ook hier telt dat het op feestdagen vooral tussen 17.00 en
19.00 uur enorm druk is. Om de bezorgtijd enigszins te garanderen nemen wij 		
maar een beperkt aantal bestellingen op, dus vol = vol. Dit om wachttijden te 		
voorkomen en wij liever met plezier werken dan met stress.
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GOURMETSCHOTELS
De gourmetschotels hebben een gewicht van minimaal 300 gram vlees en 200 gram garnituur per persoon. Het vlees
komt van de keurslager en wij snijden en kruiden het vlees. De salades, sausjes en boters komen natuurlijk uit eigen
keuken. Onze gourmetschotels zijn compleet verzorgd met vlees, groentegarnituren, sausjes, kruidenboter en stokbrood. De gourmetstellen dient u zelf te verzorgen. De gourmetschotels zijn vanaf 4 personen te bestellen. Wilt u voor
minder personen bestellen dan rekenen wij een toeslag van € 5,00 euro per bestelling.

Familie Gourmet

10,95 p.p.

Gemarineerde biefstuk, varkenshaas, kippendijen filet, blinde vinkjes, shoarma,
hamburgers, stokbrood en kruidenboter, knoflook-, cocktail- en kerriesaus, huzaren-,
aardappel-, en kipsalade, gesneden uien, paprika, champignons en roerbakgroenten.
Bourgondisch Gourmet

18,95 p.p.

Gemarineerde biefstuk, entrecote reepjes, oosterse roerbakkip, lamsfilet, gekruide
kippendij, kalfsoester, stokbrood, mini broodjes, kruidenboter, knoflook-, cocktail- en
kerriesaus, huzaren-, aardappel- en kipsalade, gesneden uien, paprika, champignons
en roerbakgroenten, olijven, pesto, tapenade, smeersels en dippers.
Vis Gourmet

18,95 p.p.

Tonijnfilet, gamba’s, zalm, roerbakschotel van visfilet, mosselen, scholrolletje met
gerookte zalm, stokbrood en kruidenboter, knoflook-, cocktail-, en remouladesaus,
zalm-, tonijn- en krabsalade, gesneden uien, paprika, champignons en roerbakgroenten.

KOUD- EN WARM KERSTBUFFET

26,50 p.p.

Vanaf minimaal 4 personen te bestellen. Wilt u voor minder personen bestellen dan rekenen wij een
toeslag van € 15,00 euro per bestelling. Lekker en smaakvol samengesteld kerst buffet. Geen keukenstress,
geen gedoe met boodschappen, tijd afspreken (denk om onze drukte), tafel feestelijk opmaken en wachten
tot de deurbel gaat. Eetsmakelijk en geniet van de heerlijkste gerechten. Buffet wordt warm geleverd.

Mediterrane vleesschotel met rundvleessalade, luxe sla melange met tomaat, rode ui, feta en
komkommer, gerookte zalmsalade met zalmsnippers. Stokbrood, kruidenboter en smeersels.
Italiaans stoofpotje van rundvlees, gerookte paprika, rode wijn, tijm en rozemarijn, varkenshaas
medaillons in bospaddenstoelensaus, roerbakschotel van kippendijen, paprika, taugé, champig
nons, ui, prei, zwarte bonen en ketjap, kerstrollade met mosterdsaus, stoofpeertjes, appelmoescompote, gegratineerde appeltaart met room en kaas uit de oven, Franse groente stoofschotel.

NAGERECHTEN
Heerlijke opgemaakte nagerechten, geschikt voor minimaal 6 tot 8 personen. Denk om u vingers!

Luxe ijstaart Schwarzwalder Kirsch

19,95

Tiramisu

19,95

Chipolatapudding

19,95

S makelijk t!
Kerstfees
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