
Hapjes

   Kruidenmousse met gerookte zalmsnippers   Kruidenmousse met gerookte zalmsnippers   € 4 / p.p.€ 4 / p.p.

   Scampi met wasabicrème Scampi met wasabicrème € 4 / p.p.€ 4 / p.p.

   Rundertartaar, chili                         Rundertartaar, chili                         € 3 / p.p.€ 3 / p.p.

   Gegrilde groenten met een yoghurtdressing  Gegrilde groenten met een yoghurtdressing  € 3 / p.p.€ 3 / p.p.

Voorgerechten
   Gemarineerde zalm met pesto en garnalen  Gemarineerde zalm met pesto en garnalen  € 14,50  / p.p.€ 14,50  / p.p.

   Salade ½ kreeft van de chef      Salade ½ kreeft van de chef      € 35,50  / p.p.€ 35,50  / p.p.

   Rundscarpaccio op wijze Vitoré                       Rundscarpaccio op wijze Vitoré                       € 12,50  / p.p.€ 12,50  / p.p.

   Vitello Tonato met kapper appeltjes Vitello Tonato met kapper appeltjes € 13,50  / p.p.€ 13,50  / p.p.

   Veggie: carpaccio van tomaat met pesto Veggie: carpaccio van tomaat met pesto € 8,50  / p.p.€ 8,50  / p.p.

Soepen

   Tomatenroomsoep met balletjes  Tomatenroomsoep met balletjes  € 7 / L€ 7 / L

   Butternut pompoensoep   Butternut pompoensoep   € 6 / L€ 6 / L

   Bisque van vis en zeevruchten           Bisque van vis en zeevruchten           € 10 / L€ 10 / L

Soepen worden Vergezeld van broodjes en boter

Hoofdgerechten

   Botervisfilet met saffraansaus Botervisfilet met saffraansaus € 22,50  / p.p.€ 22,50  / p.p.

   Kabeljauwhaasje met dillesaus  Kabeljauwhaasje met dillesaus  € 22,50  / p.p.€ 22,50  / p.p.

   Ganse kreeft met Sauternesaus Ganse kreeft met Sauternesaus € 55,50  / p.p.€ 55,50  / p.p.

   Varkenshaasje boschampignonsVarkenshaasje boschampignons    € 19  / p.p.€ 19  / p.p.

   Tournedos van hert grand veneursaus Tournedos van hert grand veneursaus     € 23 / p.p.€ 23 / p.p.

   Veggieballetjes met een lichte kerrie Veggieballetjes met een lichte kerrie € 18 / p.p.€ 18 / p.p.

Hoofdgerechten worden vergezeld van groenten, patatjes of gratin

Feestelijke Desserts voor Kerst

   Chocolademousse  Chocolademousse  € 5,50 / stuk€ 5,50 / stuk

   Tiramisu classico  Tiramisu classico  € 5,50 / stuk€ 5,50 / stuk

   Yoghurtmousse, appel-kaneel en speculaasYoghurtmousse, appel-kaneel en speculaas    € 5,50 / stuk€ 5,50 / stuk

   Rood fruit met crème-patissier   Rood fruit met crème-patissier   € 5,50 / stuk€ 5,50 / stuk

   Limburgse pudding (met koekjes en Ganache)  Limburgse pudding (met koekjes en Ganache)  € 5,50 / stuk€ 5,50 / stuk

Al onze desserts worden ambachtelijk bereid

Kerst & nieuwjaart
AfhaalgerechtenAfhaalgerechten

Tijdens de feestdagen zijn ook vele feestelijke Tijdens de feestdagen zijn ook vele feestelijke 
gerechten te verkrijgen in onze winkel!gerechten te verkrijgen in onze winkel!

Kerst bestellijst
Afhalen van uw bestelling kan op: Kerstavond: 15.00-18.00 uur  /  Kerstdag: 09.00-12.00 uur



Koud buffet voor Kerst  € 26.50  / p.p€ 26.50  / p.p..

Vis

Gepocheerde zalm  /  Kruidige scampispiesjes Gepocheerde zalm  /  Kruidige scampispiesjes 

Pralientje van zalm en zeevruchten  /  gevulde eitjesPralientje van zalm en zeevruchten  /  gevulde eitjes

Vlees

Parmaham meloen  /  Rollade van kip met pesto  Parmaham meloen  /  Rollade van kip met pesto  

Filet d’Anvers  /  Wildpaté met confituur van veenbessenFilet d’Anvers  /  Wildpaté met confituur van veenbessen

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

 buffet wordt samengesteld vanaf 5 personen 

Luxebuffet voor Kerst  € 32.50  / p.p€ 32.50  / p.p..

Keuze uit één voorgerecht 

   Carpaccio van hert met mascarpone bieslook crèmeCarpaccio van hert met mascarpone bieslook crème

   Gemarineerde zalm met dille en koningsgarnalenGemarineerde zalm met dille en koningsgarnalen

Voorgerecht Vergezeld van brood en boter

Soep

Consommé van bosduifConsommé van bosduif

Soep Vergezeld van brood en boter

Hoofdgerechten buffet 

Wildragout met boschampignons    Wildragout met boschampignons    

Kabeljauwhaasje met kreeftensausKabeljauwhaasje met kreeftensaus

Gewokte seizoensgroenten    Gewokte seizoensgroenten    

Gebraiseerd witloofGebraiseerd witloof

Gratin dauphinoiseGratin dauphinoise

PureetorentjesPureetorentjes

Keuze Dessertglaasjes  

Chocomousse  /  tiramisu  /  roodfruit met crème-patissierChocomousse  /  tiramisu  /  roodfruit met crème-patissier

 buffet wordt samengesteld vanaf 12 personen 

Het Luxebuffet kan warm worden afgehaald op :

Kerstavond tussen : 18.00 en 19.00 uur

Kerstdag tussen : 11.00 en 12.00 uur



Hapjes

   Scampi met wasabicrème Scampi met wasabicrème € 4 / p.p.€ 4 / p.p.

   Rundertartaar, chili                         Rundertartaar, chili                         € 3 / p.p.€ 3 / p.p.

Voorgerechten
   Gemarineerde zalm met pesto en garnalen  Gemarineerde zalm met pesto en garnalen  € 14,50  / p.p.€ 14,50  / p.p.

   Rundscarpaccio op wijze Vitoré                       Rundscarpaccio op wijze Vitoré                       € 12,50  / p.p.€ 12,50  / p.p.

Soepen
   Tomatenroomsoep met balletjes  Tomatenroomsoep met balletjes  € 7 / L€ 7 / L

   Butternut pompoensoep   Butternut pompoensoep   € 6 / L€ 6 / L

Soepen worden Vergezeld van broodjes en boter

Hoofdgerechten
   Kabeljauwhaasje met dillesaus  Kabeljauwhaasje met dillesaus  € 22,50  / p.p.€ 22,50  / p.p.

   Tournedos van hert grand veneursaus Tournedos van hert grand veneursaus     € 23 / p.p.€ 23 / p.p.

Hoofdgerechten worden vergezeld van groenten, patatjes of gratin

Feestelijke Desserts
   Chocolademousse  Chocolademousse  € 5,50 / stuk€ 5,50 / stuk

   Yoghurtmousse, appel-kaneel en speculaasYoghurtmousse, appel-kaneel en speculaas    € 5,50 / stuk€ 5,50 / stuk

   Rood fruit met crème-patissier   Rood fruit met crème-patissier   € 5,50 / stuk€ 5,50 / stuk

Al onze desserts worden ambachtelijk bereid

Koud buffet voor Nieuwjaar  € 26.50  / p.p€ 26.50  / p.p..

Vis

Gepocheerde zalm  /  Kruidige scampispiesjes Gepocheerde zalm  /  Kruidige scampispiesjes 

Pralientje van zalm en zeevruchten  /  gevulde eitjesPralientje van zalm en zeevruchten  /  gevulde eitjes

Vlees

Parmaham meloen  /  Rollade van kip met pesto  Parmaham meloen  /  Rollade van kip met pesto  

Filet d’Anvers  /  Wildpaté met confituur van veenbessenFilet d’Anvers  /  Wildpaté met confituur van veenbessen

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

 buffet wordt samengesteld vanaf 5 personen 

Nieuwjaar bestellijst
Afhalen van uw bestelling kan op: Oudejaarsavond: 15.00-18.00 uur  /  Nieuwjaarsdag: 11.00-12.00 uur 



Warme feestbuffetten    

Classico Warm buffet  € 27.00  / p.p€ 27.00  / p.p..

Hoevekip met boschampignons  /  Varkenshaasje grand veneur Hoevekip met boschampignons  /  Varkenshaasje grand veneur 

Zeetongrolletjes saffraansaus  /  Gewokte winterse groenten Zeetongrolletjes saffraansaus  /  Gewokte winterse groenten 

Peertje met veenbessen  /  Gebakken krieltjes  /  Aardappel gratinPeertje met veenbessen  /  Gebakken krieltjes  /  Aardappel gratin

 buffet wordt samengesteld vanaf 5 personen 

Pasta buffet       € 22.00  / p.p€ 22.00  / p.p..

Pasta scampi’s curry en zuiderse groenten  /  Tortelinni a la Italienne (vegetarisch) Pasta scampi’s curry en zuiderse groenten  /  Tortelinni a la Italienne (vegetarisch) 

Lasagne Bolognese classico  /  Pasta met kip tuinkruiden Lasagne Bolognese classico  /  Pasta met kip tuinkruiden 

buffet wordt Vergezeld van brood, boter en kaas

 buffet wordt samengesteld vanaf 5 personen 

Warme buffetten kunnen afgehaald worden op : 

Oudjaar tussen : 17.30 en 19.00 uur

Nieuwjaarsdag tussen : 11.00 en 12.00 uur

Feestinfo
   Voor al onze warme buffetten zijn Chafing- dishes inbegrepen Voor al onze warme buffetten zijn Chafing- dishes inbegrepen 

zolang de voorraad strektzolang de voorraad strekt

   Materiaal afgehaald op de 24Materiaal afgehaald op de 24steste hadden wij graag terug de 25 hadden wij graag terug de 25ste ste 

tussen 9.00u en 11.00utussen 9.00u en 11.00u

   Materiaal afgehaald op de 25Materiaal afgehaald op de 25steste hadden wij graag terug de 28 hadden wij graag terug de 28steste  
tussen 9.00u en 11.00utussen 9.00u en 11.00u

   Materiaal afgehaald op de 31Materiaal afgehaald op de 31steste hadden wij graag terug de 1 hadden wij graag terug de 1steste  
tussen 10.00u en 12.00utussen 10.00u en 12.00u

   Materiaal afgehaald op de 1Materiaal afgehaald op de 1steste hadden wij graag terug de 2 hadden wij graag terug de 2dede  
tussen 10.00u en 11.00utussen 10.00u en 11.00u

   Het hele jaar door voor al uw feesten, zowel zakelijk als privé Het hele jaar door voor al uw feesten, zowel zakelijk als privé   
www.rentyourchef.bewww.rentyourchef.be

Bestellen!  0477 47 98 74  of  0477 47 98 74  of  info@rentyourchef.beinfo@rentyourchef.be   //   Afhaaladres  Rijksweg 165 - 3650 Dilsen-StokkemRijksweg 165 - 3650 Dilsen-Stokkem

pe
da

al
.b

e


