De voorstellen zijn op besteling met een minimum van 72 uren voor de datum van de levering
Voor een goede navolging van de bestelling .
De prijzen zijn indicatief en kunnen herzien worden volgens de prijzen van versmarkt.
Lijst der gerechten op bestelling
VIS EN SCHAALDIEREN
1/8 ananas met scampi’s
Tomaat met grijze garnaal
Forel “Belle vue”
Perzik met tonijn mousse
Avocado met krab
Hollandse maatjes met garnituur per 2 filets
50 Scampi’s op rock
Langoustine
Rivierkreeftjes
1 Zalmfilet “belle vue” van 250 gr netto per filet
½ Kreeft “belle vue” 250 gr

per stuk
per stuk
richtprijs per stuk

4,00€
3,00€
5,00€
2,75€
3,50€
4,00€
40,00€
2,00€
1,25€
8,00€
12,50€

GEROOKTE VISSOORTEN
Gerookte forelfilet per filet
Gerookte zalm extra 40 gr per persoon met garnituur
Gerookte heilbot 40 gr per persoon met garnituur
Gerookte rivierpaling : per kg
VLEESGERECHTEN.
Kippenboutje
Rund en varkensgebraad met groente rauwkost 150 gr per pers
¼ Ovengebraden kip en vers seizoen gebonden fruit
¼ Meloen met sneden Ardense ham
¼ Meloen met sneden Brabantse ham
¼ Meloen met Parma ham
Hamrolletje met Mechelse asperges
Kalfgebraad met groente groenterauwkost 100 per pers
Voor grotere feestgelegenheden Brabantse ham ongeveer 8a9 kg
Voor grotere feestgelegenheden gekookte beenham op grif van 8a9 kg,
Mimosa eitje
Opgevuld speenvarkentje met truffel uit Perigord +_ 10 kg per kg ,
Opgevulde kalkoen getruffeerd met cognac fine champagne
Opgevulde kip met porto en pistache pitten
Ganzenleverblok met gember per kg
Uienkonfituur met witte wijn en sinaasappelsap of rode wijn en porto per kilo
Port gelei

3,00€
3,50€
40,00€
3,00€

1,00€
5,00€
2,25€
3,00€
3,50€
4,00€
2,00€
6,20€
20,00€
12,00€
stuk · 0,50€
20,00€
20,00€
18,00€
75,00€
15,00€
per kilo
15,00€

ASSORTIMENT VAN MEELSPIJZEN.
Gepersileerde aardappelsalade
per portie 1,50€
Spiraalvormige driekleurige deegwaren met fruit,
penné of farfale met pesto
1,50€
Provençaalse rijstsalade,rijstsalade met dobbeltjes van wortelen met erwten . per portie
1,50€
Toboulé
per persoon
1,50€
Couscous met rozijnen uit korintië
Inbegrepen in het buffet
Tafelbroodjes
Sauzen: Tartare, mayonnaise, cocktail en vinaigrette
Groenten, geraspte wortelen, selder, bloemkool, tomaten salade en gemengde salade.

