Ontbijt Box - € 13,95 pp
Heerlijk ontbijtje met diverse afgebakken luxe mini broodjes, vleeswaren, kaas, jam, boter, hagelslag, kerststol, flesje
sinaasappelsap, gekookt eitje, Griekse yoghurt met musli.
Brunch Box - € 15,95 pp ( soep zelf opwarmen )
Lekkere kerstbrunch met diverse afgebakken luxe mini broodjes met smeersels ( eiersalade, filet american, roomkaas,
humus) mini chocolade croissant, mini Deens broodje, mini koffiebroodje, mini peacan broodje, beker paprikasoep,
kruidenboter, plakje kerststol met roomboter, smoothie, kerstpudding.
3 – Gangen - Diner Box € 19,95 pp ( zelf op te warmen + opwarmtips )
Beker overheerlijke witlofsoep met room en uitgebakken spekjes, stokbrood en dippers, varkenshaasmedaillons met
champignonroomsaus, aardappelgratin, stoofperen, echte appelmoes, witlof ham en kaas, boontjes ingerold met spek,
kerstpudding.
BorrelTapasBox € 14,95 pp
Stukje huisgerookte zalm, kaasjes met smaak, diverse smeersel, chorizo, nootjes mix, droge worst, grillworst, kaassticks,
hot wings, stoere wrap, olijven, peppedews, pittige gehaktballetjes, rauwe boerenham met meloen, ossenworst,
leverworst, boerenbonkbrood, kruidenboter.

Vlees/vis gourmet minimaal 350 gram vlees / vis pp.
Gourmet A - € 13,95 pp
Kipfilet, hamburger, shoarma, varkenshaasfilet, biefstuk, blinde vinkjes, gemarineerde filetlapjes. Huzaren- aardappeltomaat/kaassalade, champignons, uien, paprika, kruidenboter, stokbrood en sausjes.
Gourmet B - € 14,95 pp
Kogelbiefstuk, kipfilet,schnitzel, entrecote filet, varkenshaasmedaillons, gemarineerde kippendijen,Angus mini
hamburger Huzaren- aardappel- tomaat/kaassalade, champignons, uien, paprika, kruidenboter, stokbrood en sausjes.
Gourmet C - € 16,95 pp
Roerbak biefstukreepjes in teriyakisaus, kipfilet met marsalakruiden, gemarineerde varkensoester, entrecote filet,
lamsfilet, varkenshaasmedaillons, gemarineerde kippendijen. Huzaren- aardappel- tomaat/kaassalade, champignons,
uien, paprika, kruidenboter, stokbrood en sausjes.
Tapas Gourmet € 19,95 p.p.
Pikante biefstukreepjes, varkenshaasmedaillons, kipkluifjes, oosterse roerbakkip, satéspiesje, zalmbonbon in folie, spare
ribs. Sausen: diverse sausjes, kruidenboter, dippers en smeersels, mini broodjes en stokbrood.Huzaren-, aardappel- en
kipsalade - diverse mini tapas voor de gezelligheid erbij, gesneden uien, paprika, champignons en roerbakgroenten,
courgette.

Vis Gourmet € 21,95 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.
5 – gangen – KerstdinerBox € 29,50 pp – zelf op warmen met opwarm en opmaak tips.
Heerlijke poldertapas, brood en smeersels.
Carpacciosalade met ruccola, tomaatjes, kaas, kappertjes en rode ui.
Licht gebonden witlofsoep met uitgebakken spekjes en tuinkruiden.
Rollade met rode portsaus, Varkenshaasmedaillons in roomsaus, stoofperen, echte appelmoes, stoofperen, krieltjes met
spek en tijm, witlof ham en kaas, sperzieboontjes spek.
Kerstpudding met diverse garneringen
Kerstbuffet € 32,50 pp - minimaal te bestellen v.a. 4 personen – wordt warm afgeleverd.
Rauwe Italiaanse ham met meloen, gerookte kipsalade, carpacciosalade, huisgerookte zalm, mini tapashapjes, mini
broodjes, kruidenboter en smeersels.
Varkenshaasmedaillons in champignonroomsaus, kippendijen in kruidenbotersaus, rundersukade in rodewijnsaus,
aardappelgratin, witlofrolletje met ham en kaas, haricots verts bijelkaar gehouden door spek, stoofperen, echte
appelmoes.
Kerstpudding met garneringen
Salades:
Feestelijk opgemaakte huzarensalade

€ 29,50

5 tot 6 personen met diverse vleeswaren en garneringen.
Zalmsalade met visgarneringen en een stukje huisgerookte zalm

€ 35,00

5 tot 6 personen.
Vruchtensalade met room en diverse trpische fruitsoorten
5 tot 6 personen

€ 27,50

