Bestelformulier Kerstdagen 2018 & Jaarwisseling 2019
Al onze gerechten worden in eigen keuken met dagverse producten bereid!

Vleessalade
Een heerlijke rundvleessalade omringd door een garnituur van gevulde eitje, ham-asperge, cervelaathoorntje, komkommer met
hammousse, Coburgerham omwikkeld met meloen en carpaccio van ossenhaas.
Schaal ......... personen á € 13.00
p.p.

Zalmsalade
Een pure zalmsalade van rode zalm met gerookte zalmsnippers en rijkelijk voorzien van gerookte palingfilet, zalmmakreel, gerookte
makreel, Hollandse garnalen, zoute haring, rolletjes zalmmousse, krabsticks en rivierkreeftjes.
Schaal ......... personen á € 14.50
p.p.

Hors d'oeuvre
Visschaal die rijkelijk voorzien is met kibbeling van kabeljauw, gerookte palingfilet, zalmmakreel, gerookte makreel, Hollandse
garnalen, zoute haring, rolletjes zalmmousse, krabsticks, gevulde tomaatjes met zalmmousse, rivierkreeftjes en huisgemaakte
ravigotte- en cocktailsaus.
Schaal ......... personen á € 16.00
p.p.

Carpaccio salade
Huisgemaakte ossenhaascarpaccio gemarineerd met pesto, rucola sla, pijnboompitjes, pittig kaasschaafsel, olijven, pijnboompitjes
en zongedroogde tomaatjes.
Schaal…………..personen á € 13.50
p.p.

Borrelschotel
Een super verse borrelschotel met gerookte palingfilet, gerookte forelfilet, Noorse garnalen, Hollandse Garnalen,
rivierkreeftenvlees, zalmsalade van gerookte zalm, gravad lachs, Italiaanse tonijnsalade, peppadews, gevulde olijven, tapenade,
Mootjes gegrilde zalm en pepermakreel
Schaal …...... á € 97.50 – 8 personen borrel / 4 pers. maaltijd.

Amuses

– 30 stuks op schaal –

Luxe hapjes gepresenteerd in plastic glaasjes.
Carpaccio van ossehaas, pesto, pijnboompitjes en pittige kaascracker
Cocktailtje van kreeftenvlees, groene asperge en lemoenmayonaise
Combi van gegrilde tonijn en gambaspies op een bedje van wasabi
Wrapje van gerookte kip, roomkaas, rucola sla en zongedroogde tomaat
Coburgerham met meloen
Schaal …...... á € 66.00 per schaal

Gegratineerde Oesters
Lekker als hapje of als voorgerecht. 6 stuks met geraspte kaas en hollandaisesaus. Alleen nog in de oven en klaar!!!!!
6 stuks …...... € 17.50

Bestellijst uiterlijk inleveren op zaterdag 22 december of zaterdag 29 december 2018
Gewenste afhaaldatum

Besteld door:

*
*
*
*

Naam
Adres
Woonplaats
E-mail
Telefoon

Maandag 24 december 2018, tussen 14:00 en 15.00 uur
Dinsdag 25 december 2018, tussen 10:00 en 10.30 uur
Maandag 31 december 2018, tussen 11:00 en 12:00 uur
Andere tijd, namelijk.......................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

Prettige kerstdagen & een smaakvol 2017!

