Kerst Thuis Vieren 2019
De Kerst op Bourgondische wijze thuis vieren? Dat kan! Wij bieden drie pakketten aan.
Onderstaande mogelijkheden zijn inclusief au Bain-Marie schalen en bezorging vanaf 15
personen. Voor bezorging voor minder dan 15 personen rekenen wij € 45,00 extra. Kerst
Thuis vieren is al mogelijk vanaf 8 personen.
Onderstaande pakketten zijn exclusief servies en uitserveerschaaltjes.
Volledig servies/bestek: €1,75 p.p.
En natuurlijk nemen wij dan ook de afwas voor onze rekening.
Uitserveerschalen: € 2,50 p.p.
Wij leveren alles in buffetvorm bij u aan. Wilt u het zelf liever op tafel uitserveren, kunnen
wij u daarvoor voorzien van verwarmde schaaltjes waarin u de gerechten kunt
overscheppen. Ook hier nemen wij de afwas voor onze rekening.
Pakket 1 Koud – warm buffet.

€ 22,50 p.p.

De volgende gerechten worden op een onderling af te spreken tijdstip in één keer bij u thuis
afgeleverd:
- Brood met kruidenboter en diverse smeersels
- Rundvleessalade
- Diverse soorten meloen met huisgerookte ham
- Salade van gerookte kalkoen, mango en sinaasappel.
- Vitello tonato (rosbief met tonijnmayonaise)
- Rijkgevulde vissalade
- Brie met honing, rozijnen en walnoten.
- Roseval aardappelblokjes
- Knolselderij puree
- Drie soorten vlees/vis/vega, keuze uit:
o Varkensrollade met rodewijnjus
o Ratatouille met malse kip
o Kalfslende in donkere jus
o Stoofpotje van wild
o Paella van vis
o Vegetarische groente lasagne
Heeft u alles liever vooraf in huis en wilt u het zelf opwarmen? Dat is prima mogelijk bij dit
pakket. De kosten hiervan worden dan €19,50 p.p. exclusief bezorgkosten, schaaltjes en
servies.

Reserveren via De Reizende Man: info@reizendeman.nl of 0493-313790

Pakket 2 Drie gangen diner buffet.

€ 27,00 p.p.

De volgende gerechten worden op een onderling af te spreken tijdstip in één keer bij u thuis
afgeleverd:
- Twee soorten soepen, keuze uit:
o Tomaten-crème soep
o Aardappelpreisoep
o Rijk gevulde kalfsbouillon
- Brood met kruidenboter en diverse smeersels
-

-

Twee soorten vlees/vis/vega, keuze uit:
o Varkensrollade met rodewijnjus
o Ratatouille met malse kip
o Kalfslende in donkere jus
o Stoofpotje van wild
o Paella van vis
o Vegetarische groente lasagne
Roseval aardappelblokjes
Knolselderij puree
Rode kool met gebakken appeltjes
Roerbak groeten
Koolsalade
Gemengde salade van tomaat, komkommer en croutons
Mayonaise

-

Witte chocolade-mousse
Tiramisu
Etagère met o.a.: cheesecake, macarons en eclairs

Reserveren via De Reizende Man: info@reizendeman.nl of 0493-313790

Pakket 3 Vier gangen dinerbuffet.

€ 33,50 p.p.

Het voorgerecht kan vooraf worden opgehaald of door ons worden gebracht op een
onderling te bepalen tijdstip. Voor de aflevering van de rest van de gerechten maken wij dan
met u een tijdsafspraak. Zo kunnen jullie alvast genieten van het voorgerecht en komen de
andere gangen heerlijk vers en goed van kwaliteit op tafel.
- Brood met kruidenboter en diverse smeersel
- Rundvleessalade
- Diverse soorten meloen met huisgerookte ham
- Salade van gerookte kalkoen, mango en sinaasappel.
- Carpaccio met truffelmayonaise
- Rijkgevulde vissalade
- Brie met honing, rozijnen en walnoten.
Het volgende wordt op een onderling af te spreken tijdstip in één keer gebracht:
- Twee soorten soepen, keuze uit:
o Tomaten-crème soep
o Aardappelpreisoep
o Rijk gevulde kalfsbouillon
-

-

Drie soorten vlees/vis/vega, keuze uit:
o Varkensrollade met rodewijnjus
o Ratatouille met malse kip
o Kalfslende in donkere jus
o Stoofpotje van wild
o Paella van vis
o Vegetarische groente lasagne
Roseval aardappelblokjes
Knolselderij puree
Rode kool met gebakken appeltjes
Roerbak groeten
Koolsalade
Gemengde salade van tomaat, komkommer en croutons
Mayonaise

-

Witte chocolade mousse
Tiramisu
Charlotte-rus bavarois
Etagère met o.a.: cheesecake, macarons en eclairs
Schaal met chocolade en vanille ijs

Reserveren via De Reizende Man: info@reizendeman.nl of 0493-313790

