
Gegaarde kippenpootjes, piri gekruid.
Huisgemaakte gehaktballetjes in zoet-zure saus.
Varkensprocureur in saus van cola en beerenburg.
Runderstoof met kruidkoek en paddenstoelen.
Penne met kaassaus, bieslook en coppasnippers.
Taart van aardappelen en wintergroenten. 
Huisgemaakte salades van kip en zalm. 
Diverse broodsoorten met smeersels.

Koude gerechten
Huisgemaakte salades van:
Vrije uitloopkip, granny smiths en knolselderij waarbij 
eendenham en walnoten.
Geplukt wildzwijn, perzik, stoofpeer,  cranberries en 
honing.
Warmgerookte zalm, ui, dille en limoenmayo met zee-
zout.

Hippe amuseglaasjes 
Black tiger gamba op coulis van mango en rucola.
Lollie van eendenlever, chocolade en truffel.
Mini pokebowl van sushirijst, zeewier en sojabonen .
 
Gevuld brood
In steenoven gebakken brood gevuld met o.a. olijf en 
mozzarella, noten en serrano, kastanje en gruyére, 
pesto en gorgonzola, geitenkaas en courgette.
Gezouten boter, tapenade en pesto.

Warme gerechten
Sukade van hert in saus van bokbier, steranijs, stroop 
en bietjes.
Kipdijfilet gevuld met tutti frutti, in saus van rode port.
Kalfswang op groene asperges, zongedroogde 
tomaat en eigen jus.
Gebakken kabeljauw in saus van boter en witte wijn, 
garnaaltjes en dille.

Gewokte groenteschotel van haricots verts, peultjes, 
wortel en witlof.
Aardappelgratin op Franse wijze.
Gestoofde appeltjes met kaneel en amandelen.
Penne in roomsaus met pijnboompitten, bieslook en 
geschaafde Parmesan .

Diverse longeurs van bavaroises.
Slagroomsoesjes met chocolade.
Bombes van roomijs.
Slagroom.
Salade van seizoensfruit.

Feestelijk verrassingsbuffet van diverse macarons en 
gevulde soesjes.
Hazelnootpudding.
Pavlova van pistache.
Kerstballen van chocomousse en caramel.
Waarbij ijstaarten en bombes van sorbet en roomijs.

€ 9,75 vanaf 15 personen

€ 24,50 vanaf 15 personen

€ 32,75 vanaf 15 personen

€ 14,75 vanaf 15 personen
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