Kerst catering 2019
De feestdagen komen er aan, tijdens deze drukke periode willen wij
u graag bijstaan als cateraar en u voorzien van een culinaire diner,
zonder dat u daar zelf uren voor in de keuken hoeft te gaan staan.
U stelt zelf uw menu samen uit 2 menu opties. Er zijn meerdere
gerechten per gang mogelijk, zodat uw gasten niet allemaal
hetzelfde hoeven te bestellen. U kunt kiezen voor 2 of 3 gangen per
menu, als laatste pagina in de volgende bijlage, vind u onze
bestellijst.
Wij zien u reservering graag per mail vóór 14 december tegemoet:
info@hoevegalderzicht.nl
Uw bestelling kunt komen ophalen aan de Rijsbergsebaan 9 te
Breda:
24 dec tussen 13.00 uur en 17.00 uur
25 dec en 26 dec tussen 10.00 uur en 13.00 uur
Bezorgen kan natuurlijk ook, bezorgkosten in Nederland of
België:€10,00 (tot 10 km), €15,00 (11 tot 20 km), overige afstanden
in overleg.
(U kunt deze kosten via google maps berekenen, wij kiezen voor de
kortste weg)
Hopende op uw positieve reactie, maken wij graag gebruik van dit
moment om u, uw familie, vrienden, kennissen en collega’s al vast
een mooi uiteinde toe te wensen en eet smakelijk!
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Menu 1
De kosten voor menu 1 bedragen € 39,50 per persoon en is mogelijk vanaf 10 personen.
U kunt ook kiezen voor 2 gangen voor- en hoofdgerecht of hoofd- en nagerecht, de kosten
bedragen dan € 35,00 per persoon.
Voorgerechten :
Zalmtartaar met platte kaas en huisbereide pesto (koud) (#1)
Peer gevuld met Serranoham en gorgonzola (warm) (#2)
Goed gevulde vissoep (warm) (#3)
Hartige cheesecake van geitenkaas met rode ui confituur (koud) (#4)
Hoofdgerechten :
Scharrelkipfilet met Parmaham, salie & zongedroogde tomaten (#5)
Wildstoverij (#6)
Kabeljauw met zeekraal en saffraansaus (#7)
Risotto met bospaddenstoelen & een marinade van truffel (#8)
(Al onze hoofdgerechten worden verzorgd met groente-en aardappelgarnituur)

Dessert :
Witte chocomousse met een coulis van bosvruchten(#9)
Tiramisu met bitterkoekjes (#10)
Appelcrumble (#11)
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Menu 2
De kosten voor menu 2 bedragen € 29,50 per persoon en is mogelijk vanaf 10 personen.
U kunt ook kiezen voor 2 gangen voor- en hoofdgerecht of hoofd- en nagerecht, de kosten
bedragen dan € 25,00 per persoon.
Voorgerechten :
Toscaanse tomatensoep (warm) (#12)
Kipcocktail met sinaasappel, cocktailsaus en walnoot (koud) (#13)
Rosbief rolletjes met groene asperges, rucola en balsamico dressing (koud) (#14)
Hoofdgerechten :
Konijnenbout op Vlaamse wijze (#15)
Runderstoverij (#16)
Varkenshaasmedaillons met champignonsaus (#17)
(Al onze hoofdgerechten worden verzorgd met groente-en aardappelgarnituur)
Dessert :
Chocolademousse (#18)
Panna cotta met aardbeiensaus (#19)
Crème brûlée (warm) (#20)
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Het is mogelijk om bij ons uw bestek en servies te huren. De afwas doen wij!
Chafing Dish (voor het warm houden van uw gerechten) incl. brandpotjes

€ 19,95

Hotpot voor het warm houden en opwarmen van uw soep

€ 15,00

Borden voorgerecht ,hoofdgerecht of dessert

€ 0,65

Kop, schotel en lepeltje

€ 0,75

Mes, vork en lepel

€ 0,35

Champagne flûte 15cl

€ 0,35

Wijnglas 19cl standaard

€ 0,35

Wijnglas 45cl luxe

€ 0,60

Longdrink glas 28cl

€ 0,35

Spatje 20cl

€ 0,35

Wijn en overige drank op aanvraag
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Bestellijst
Keuze
Driegangen € 39,50
2 gangen €35,Driegangen € 29,50
2 gangen €25,Chafing Dish (voor het warm houden van uw gerechten) incl.
brandpotjes €19,95
Hotpot voor het warm houden en opwarmen van uw soep €15,Borden voorgerecht ,hoofdgerecht of dessert €0,65
Kop, schotel en lepeltje € 0,75
Mes, vork en lepel €0,35
Champagne flûte 15cl €0,35
Wijnglas 19cl standaard €0,35
Wijnglas 45cl luxe €0,35
Longdrink glas 28cl 0,35
Spatje 20cl €0,35
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