Kerstbrunch ‘Heerlijk-Fixen’ à € 29,50 p.p.
Koude gerechten
• Proeverij van gerookte zalm | forel | gamba | makreel
• Eiersalade aangemaakt met mais, paprika en augurkjes
• Mediterrane salade van pastaparels, fijn gesneden ratatouille en mozzarella
• Hollands kaasplateau: Oude kaas | Leidse kaas | Jonge kaas
• Parmaham met meloen
• Charcuterie: Beenham| Kip | Pastrami
• Luxe broodmand gevuld met harde en zachte minibroodjes
• Gesneden wit en bruin brood
• Kerstbrood met noten en amandelspijs
• Croissants, ovenvers gebakken
• Jam
• Boter
Warme gerechten
• Roerei met truffel
• Pasteitje met huisgemaakte kipragout
• Champignons met sjalotje en
tuinkruiden
Incl. bereidingsadvies om het warm te
houden/maken.
Dranken
• Melk
• Jus d’orange

BESTELLEN

Belangrijk om te weten:
*
Vegetarisch of voedselallergie?
Zijn er vegetarische gasten of zijn er gasten met een voedselallergie?
bestel voor het aantal personen en geef bij de bestelling aan hoeveel personen een afwijkend
menu, vegetarisch of allergie vrij diner wensen. Afhankelijk van het gerecht zal het hele
gerecht afwijkend zijn of soms alleen afwijkend voor het aantal personen dat is opgegeven.
*
Geen afwas?
Wilt u geen afwas hebben na afloop van het buffet?
U kunt bij ons ook borden en bestek huren voor €1,10 p.p.
*
Prijzen
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief BTW.
Bezorgkosten op beide kerstdagen €25,00 inclusief BTW.
*
Vroegboekkorting
Bestel vóór 9 december en u krijgt € 5,00 korting per persoon
(Let op: geldt niet voor de kersthapjes)
*
Het kerstassortiment serveren wij de hele maand december.
Ook tijdens de feestdagen op 24 - 25 - 26 december!
*
Het buffet wordt in sommige gevallen 'Traiteur' bezorgd.
Dit houdt in dat de warme gerechten zelf opgewarmd
worden in de bijgeleverde chafing dish.
Het kost hoogstens 2 minuten tijd om de bak met warm water te vullen en de
branders aan te steken.
Wij geven hiervoor een opwarmadvies bij de bezorging!
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