Het kerstdiner 2018
Voorgerecht
Carpaccio
Ossenhaas carpaccio // Parmezaanse kaas // truffel-mayonaise // pijnboompitjes //
rucola // ijsbergsla // zongedroogde tomaatjes // gemarineerde olijven
Soep
Pompoensoep
Romige pompoensoep // Parmezaanse kaas // lente-ui // krokante spekjes
Tussengerecht
Ragout
Romige ragout // diverse paddenstoelen // verse herfsttruffel // bos uitjes // verse
kruiden // krokant bladerdeeg bakje

Hoofdgerecht – keuze uit:
Runder Bavette
Malse runder Bavette // mix van gegrilde wintergroenten // compote van rode ui //
zachte pepersaus //
Of
Vegetarisch hoofdgerecht
Risotto met groene asperges // courgette // Parmezaanse kaas // fijne bos uitjes //
verse dille & oregano
Dessert
Pepernoten
Cheesecake van pepernoten // bodem van speculaas // witte chocolade crème //
caramel saus // pepernoten
Bijgerechten
Aardappelgratin
Mooie aardappelgratin afgetopt met kaas, bos uitjes & zwarte truffel.
Stoofpeertjes
Heerlijke huisgemaakte stoofpeertjes, langzaam gestoofd met onder andere rode wijn,
rode port & kaneel.
Broodplankje
Luxe breekbrood met dip van geroosterde paprika // Italiaanse kruidenboter //
tapenade van olijven & zontomaat.

Kerstdiner 2018!
-

Wij doen alle voorbereidingen voor een prachtig kerstdiner! Wij nemen al het
werk uit handen, u hoeft enkel de gerechten af te maken/verwarmen en te
serveren aan uw gasten.

-

U krijgt een duidelijke omschrijving van de gerechten en ingrediënten. U kunt
de verschillende gerechten naar eigen invulling afmaken & presenteren.

De prijzen:
Diner – 5-gangen compleet – per persoon

€ 45.00

Bezorgkosten – Haarlemmermeer
Bezorgkosten – overige

€ 5.00
€ in overleg

De spelregels
•
•
•

•

U dient zelf zorg te dragen voor overige benodigdheden (denk aan
servies, bestek, glaswerk, tafellinnen).
U dient zelf zorg te dragen voor het koelen/bewaren van het
geleverde kerstdiner tot aan gebruik.
Wij doen enkel de voorbereidingen voor het kerstdiner en
bezorgen het diner op 22 of 23 december, óf u kunt op 24
december tussen 09.00 & 12.00 uw diner afhalen op Lireweg 66
te Nieuw-Vennep.
De bezorgtijden worden voorafgaand aan de levering via sms
naar u verstuurd.

