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Koude schotel
Lekker en gemakkelijk te eten
Minimum 24 uur vooraf te bestellen en vanaf 6 personen

1 Basis koude schotel
Per persoon individueel bord
- Serrano ham en rucola, Toscaanse toast
- gevogelte pastei en vijgen konfijt
- gerookte zalm met zeekraal en toast
- gerookte forel en mierikswortel dressing
- 3 kazen en hazelnootbrood
- dessertje
- zuiderse pastasalade
- aardappelsla
- vers groensalade
- quinoa salade mediterrane
- brood en boter
Prijs 22.00 euro p.p.

2 Standaard koude schotel
Per persoon individueel bord
- dagsoepje
- Serrano ham en rucola, Toscaanse toast en tomaten pesto
- gevogelte pastei met vijgen konfijt
- gerookte zalm met zeekraal en toast
- gerookte forel en mierikswortel dressing
- vispastei met garnituur
- bordje met 3 kazen en hazelnootbrood
- zoet dessertje en plakje wortelcake
- zuiderse pastasalade
- vers groensalade
- seizoensalade
- aardappelsalade met pijpajuin
- quinoa salade mediterrane
- gevarieerde broodmand, humus, guacomole, boter, olijfolie
Prijs: 27.50 euro p.p.

BTW 0465 613 856

Smakelijk

HRA 334 063
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3 Luxe koude schotel
Per persoon 5 bordjes en extra schaaltjes
- 3 sushi met zalm, komkommer, mango
- seizoen soepje
- huisgemarineerde zalm, zeekraal, humus, citroenscheuten
- Noordzee garnalen en tomaat
- gerookte paling op spinazie
- vitello tonato, tonijn sausje, kapperjes, rucola
- rundcarpaccio, rucola, pijnboompit, Parmezaanse kaas
- Stilton met vijgenbrood
- Brie de Meaux en vruchten brood
- luxe dessertbord, zoet en fruit
- zuiderse pastasalade
- quinoa mediterrane
- seizoensalade
- Griekse salade
- polenta
- tortilla
- zeer gevarieerde broodmand met olijfolie, humus, guacomole, tomatenpesto, boter
Prijs 48.00 euro p.p.
Prijzen: inclusief 6 % BTW.
Exclusief: verplaatsing / leveren, extra borden, bestek, bediening, tafellinnen enz.
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