Vis hors d’oeuvre (500 gr. incl. garnering) à € 15,75 p.p.
Onze salades zijn vanaf 8 personen:

Als basis onze onovertroffen rode zalmsalade, gegarneerd met:
• Gerookte Noorse zalm met mierikwortelsaus, rode ui
en kappertjes
• Gerookte makreel
• Gebakken gamba
• Gerookte forel met anti boise
• Scharrelei salade
• Diverse soorten rauwkost
Brood en kruidenboter
• Vers gebakken stokbrood (Wij serveren 1 stokbrood per 5 gasten)
• Kruidenboter (Wij serveren 1 bakje per 5 gasten)

Vlees hors d’oeuvre (500 gr. incl. garnering) à € 14,50 p.p.
Onze salades zijn vanaf 8 personen:

Als basis onze onovertroffen rundvleessalade, gegarneerd met:
• Dungesneden Parmaham met schijfjes meloen
• Heerlijke plakjes gekookte beenham
• Gerookte eendenborst met gekonfijte uitjes
• Stoofpeertjes
• Gerookte kalkoen met truffelcreme en amandelen
• Scharrelei salade
Brood en kruidenboter
• Vers gebakken stokbrood (1 stokbrood per 5 gasten)
• Kruidenboter (1 bakje per 5 gasten)

BESTELLEN

Belangrijk om te weten:
*
Vegetarisch of voedselallergie?
Zijn er vegetarische gasten of zijn er gasten met een voedselallergie? Achter de meeste
gerechten staat vermeldt voor welke type gast het eten geschikt is.
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.
Opschepbestek is voor € 3,50 per setje te huur.
*
Prijzen
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief BTW.
Bezorgkosten op beide kerstdagen €25,00 inclusief BTW.
*
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!

Minca’s Kookkunst op Maat
Grasakker 8
1723 BP Noord-Scharwoude
Tel.: 06- 42 17 09 96
E-mail: info@mincakookkunstopmaat.nl

