feestgerechten

Ambachtelijk bereid

Hoofdgerechten vlees

Hapjes
• Hapjes pakket A. - 3 soorten

€ 5 / pp

Zeevruchten tartaar /mousse Breydelham /Quiche kip witloof

• Hapjes pakket B. - 5 soorten

€ 7 / p.p.

Zeevruchten tartaar /mousse Breydelham /Quiche kip witloof
Gerookte zalm met zure room / scampi met parelcouscous

Varkenshaasje Blackwell
Kalfstournedos met Dragonsaus
Lamskroon met persillade en thijmjus
Trio van hert / everzwijn / haas Grand Veneur

€ 16 / p.p.
€ 19 / p.p.
€ 20 / p.p.
€ 24 / p.p.

Hoofdgerechten vis en veggie
€ 12 / p.p.

• Rollade van pladijs met groene kruiden
• Tong rolletjes met zalm Dûgleré
• Veggie: Stoverij van zuiderse groenten met rijst

€ 12 / p.p.

Hoofdgerechten kinderen

€ 12 / p.p.

• Balletjes in tomatensaus
• Vol au vent

Voorgerechten
• Wilde zalm met cocktail van rivierkreeftjes

•
•
•
•

€ 17 / p.p.
€ 17 / p.p.
€ 10 / p.p.

Zalm / rivierkreeftjes / yoghurtdressing/ Fijne frisee

• Pralientje van filet d’Anvers met crème Vitore
Filet d’Anvers/ Knolselder appelsalade / Parmezaan vlokken

• Veggie: Gemarineerde mozzarella met Limoen

Hoofdgerechten worden vergezeld van groenten, krieltjes of gratin

Mozzarella/Limoen en Munt/Rucola/ gemarineerde kerstomaat

Dessert coupes

Vergezeld van broodjes en boter

Soepen
• Tomatensoep met balletjes

€5/L

• Waterkerssoep met jonge spinazie

€6/L

• Rijke vissoep op wijze van de chef

€9/L

Vergezeld van broodjes en boter

€ 6 / stuk
€ 6 / stuk

•
•
•
•
•

Chocolademousse
Tiramisu classico
Panna cotta witte chocolade en abrikoos
Rood fruit met crème patissier
Limburgse pudding (met koekjes en ganach)

€ 2 / stuk
€ 2 / stuk
€ 2 / stuk
€ 2 / stuk
€ 2 / stuk

Al onze desserts worden ambachtelijk bereid en geserveerd
in coupes zodat u zelf een assortiment kan samenstellen!

Bestellen! 0477 47 98 74 of info@rentyourchef.be // Afhaaladres Modelstad 36B - 3650 Dilsen-Stokkem

www.dehorecadrukkerij.be

feestbuffetten
Koud feestbuffet

€ 20 / p.p.

Vis
Gepocheerde zalm Belle vue / terrine van kreeft en Cognac
Scampi’s met gemarineerde kerstomaat / gevuld eitje met krab

Vlees
Parmaham met meloen / Gerookte kip met currycreme
Filet d’Anvers / Paté van wild met confi van ui en mango

Luxe Warm buffet

Kalfsoester grandveneur /Stoverij fazantenbout en Calvados
Tongrolletje met zalm / Kabeljauwhaasje met saffraansaus
Stoofpeertjes met veenbessen / spruitjes/witloof/worteltjes
Gebakken zuiderse krieltjes / Aardappel gratin

Vergezeld van 8 soorten salades, 2 koude sauzen, brood en boter

Combinaties

Classico Warm feestbuffet

koud Feestbuffet + Classico warm Feestbuffet
koud Feestbuffet + luxe warm Feestbuffet

€ 18 / p.p.

€ 22 / p.p.

€ 30 / p.p.
€ 35 / p.p.

Rollade van kip Italienne /Stoverij van rundsvlees in rodewijn
Nieuw-Zeelandse Hoki vis filet / spruitjes/witloof/worteltjes
Gebakken zuiderse krieltjes / Aardappel gratin

Al onze buffetten worden samengesteld vanaf 6 personen

Pasta buffet

€ 17 / p.p.

•• Pasta scampi’s met Franse look
•• Pasta met Noorse zalm en broccoli
•• Lasagne op wijze van de chef
Bolognaise en kruiden room

•• Pasta met kip, wok groenten en curry
Vergezeld van brood, boter en kaas

Feestinfo!

Afhalen of leveren

•• Levering vanaf 12 personen - Gratis binnen een straal van 20km

•• 24 december: van 17u tot 19u / Materiaal terug de 25ste tussen 9u en 11.30u.

•• Voor al onze buffetten Chafing dishes inbegrepen
zolang de voorraad strekt

•• 25 december: van 12u tot 17u / Materiaal terug de 26ste tussen 9u en 11.30u.

•• Borden en bestek inbegrepen vanaf 20 personen.
•• Het hele jaar door voor al uw feesten, zowel zakelijk als privé:
www.rentyourchef.be

•• 26 december: van 12u tot 14u / Materiaal terug de 27ste tussen 9u en 11.30u.
•• 31 december: van 17u tot 19u / Materiaal terug de 1ste tussen 9u en 11.30u.
•• 01 januari: van 12u tot 14u / Materiaal terug de 2de tussen 9u en 11.30u.

