AFHAAL
Ontdek hier onze nieuwe afhaalservice
en geniet nu ook van onze heerlijke gerechten bij u thuis.


Wij bieden al onze gerechten van de menukaart aan om mee te nemen. (warm!) Neem een kijkje
in onze menukaart, bel uw bestelling door en alles zal klaarstaan op het afgesproken uur.
TEL: 011/850985



Vanaf heden zijn volgende gerechten steeds verkrijgbaar op bestelling.
Bestelling minstens 3 dagen op voorhand doorgeven.





Dagsoep
Videe
Stoofvlees
Bolognaisesaus

€ 3,60/l
€ 15,00/kg
€ 16,00/kg
€ 15,00/kg

Voor feestjes bij u thuis


Keuze uit receptiehapjes
Koud:









Warm:








Glaasje parmaham met meloen
Glaasje vismousse met gerookte zalm
Toastje boerenpaté met vijgenconfituur
Glaasje forelmousse met Granny Smith en dille
Capreseprikker (kerstomaat, mozarella, bassilicum)
Wrap met parmaham,
rucola, zongedroogde tomaat en pijnboompitten
Wrap kruidenkaas, gerookte zalm en rucola
Mini carpaccio afgewerkt met rucola,
Zongedroogde tomaten, parmesanschilfers,
olijven en kappertjes

€ 1,60
€ 2,00
€ 1,80
€ 2,00
€ 1,70
€ 1,80

Broodjes met pesto, tomaat en mozarella (per 6 stuks)
Lookbroodjes met tomaat (per 6 stuks)
Scampi in kruidenboter
Scampi in tuinkruidenroom
Soepje naar keuze
Quiche met prei en zalm
Broodje met brie en honing

€ 9,00
€ 9,00
€ 1,50/stuk
€ 1,50/stuk
€ 1,20
€ 1,80
€ 1,70

€ 1,80
€ 1,80



Warme buffetten: vanaf 20 personen
Buffet aan € 28,00/pp.




Kalkoenfilet in champignoneroomsaus
Huisgemaakt stoofvlees
Zalmfilet in witte wijnsaus met graanmosterdsaus

 Assortiment warme groenten (3 per persoon)
 Assortiment van 2 aardappelbereidingen
Buffet aan € 30,00/pp.




Varkenshaasje in peperroomsaus
Eendeborstfilet in tijm-siroopsausje
Rijkelijk gevuld visserspotje

 Assortiment warme groenten (3 per persoon)
 Assortiment van 2 aardappelbereidingen


Dessertbuffetten: vanaf 15 personen (2 desserts/pp.) € 6,00/pp.
Keuze uit:







Passievruchtenbavarois
Vanillepudding
Chocomousse
Tiramissu
Javanais
Vers fruit

 Alle desserts zijn afgewerkt en op schotels geschikt



Pastabuffetten: vanaf 20 personen
Keuze uit:
3 pasta’s € 17,00/pp.
4 pasta’s € 18,00/pp.










Penne arrabiata (spek en pikante napolitaanse saus)
Penne met kip en fijne groentjes in een curryroomsausje
Penne met scampi, fijne groentjes en tuinkruidensausje
Lasagne
Maccaroni met ham en kaassaus
Spaghetti tomaat basilicum
Spaghetti bolognaise
Spirelli met gerookte zalm en fijne groentjes
In een pestoroomsausje
Spirelli met tomaten basilicumsausje en kippenblokjes

 Assortiment kazen:
- gemalen parmesan
- parmezan schilfers
- geraspte emmental
Voor de Bain. Marie’s en de branders vragen we een supplement van € 10,00/stuk

