gezonde picknick borrelplank

thuis uit eten
tijdens de
feestdagen

aantal

witte koolsalade, bonensalade, couscoussalade,
rozeval aardappelsalade, wortelsalade, griekse
salade, broodjes en smeersel vanaf 8 personen

p.p. €

7,50

€

9,75

koude voorgerechten
rundercarpaccio met zongedroogde tomaat,
zonnebloempitjes, oude kaas en pesto
gerookte zalm met mosterd-dillesaus en kappertjes

€ 11,50

vitello tonato met tonijncrème

€

9,75

anti pastaschotel met olijven, tapenade, pesto, aioli,

leverdatum

italiaanse kruidendip, auberginecrème en
diverse broodsoorten

bestellijst voor de periode 17 t/m 31 december 2018

€ 15,75

soepen
romige tomatensoep met kip

€

5,00

mosterdsoep met uitgebakken spek

€

5,50

oma's groentesoep met gehaktballetjes

€

5,00

gewenst

maandag

24-12-2018

16.00 - 17.00 uur

dinsdag

25-12-2018

12.00 - 17.00 uur

woensdag

26-12-2018

12.00 - 17.00 uur

maandag

31-12-2018

14.00 - 15.00 uur

naam
adres

vleesgerechten
schnitzel vanregteren

€ 18,75

woonplaats

telefoonnummer

roerbakschotel van biefreepjes met
seizoensgroenten in oosterse teriyakisaus

€ 18,75

ossehaaspuntjes in rode wijnsaus

€ 19,75

italiaanse kip met pestosaus en parmezaanse kaas

€ 17,50

emailadres

levertijd

varkenshaasmedaillons in romige
paddenstoelensaus

postcode

€ 19,75

tijdstip

afhaaltijd

koud
warm

visgerechten

bezorgtijd

gestoofde vissoorten in citroenbotersaus

€ 21,50

zalmﬁlet in drentse mosterd-dillesaus

€ 21,50

koud
warm

bezorgen in hoogeveen

€ 10,00

bezorgen buiten hoogeveen in overleg

vegetarische gerechten
hartige taart met bospaddenstoelen en geitenkaas

€ 19,75

gevulde portobello met groenten en brie

€ 17,50

per km. € 1,25

bijzonderheden

nagerechten
petit grand dessert: pistache macaron, pavlova
sneeuwpop, frambozen compote en choco dome

€

9.00

naam medewerker

stoofpeer in rode port en honing, geserveerd
met vanillepudding en kletskop

hieronder in te vullen door een medewerker

€

7,75

vanregteren
catering
partyservice
evenementen

totaalbedrag

vanregteren
catering
partyservice
evenementen

galvanistraat 10 • 7903 ae hoogeveen • t (0528) 263 697
info@vanregteren.eu • www.vanregteren.eu

telefoon (0528) 263 697

salades
aardappelsalade
huzarensalade
kipsalade
zalmsalade
rundvleessalade

aantal

kerstbuffet 'snowden'

4-6 personen

€ 30,00

koude gerechten

6-8 personen

€ 44,00

• visplateau met haring, forelﬁlet, gerookte makreel

4-6 personen

€ 33,00

6-8 personen

€ 47,00

en gerookte zalm
• rundercarpaccio met zongedroogde tomaat,

4-6 personen

€ 33,00

zonnebloempitjes, oude kaas en pesto

6-8 personen

€ 47,00

• vitello tonato, kalfsvlees met tonijncrème

4-6 personen

€ 42,00

• italiaanse pastasalade met gerookte kip, rucola,

6-8 personen

€ 56,00

4-6 personen

€ 42,00

6-8 personen

€ 56,00

perzik, bosui en cashewnoten
• zalmsalade met rode ui, haricoverts, tomaat,
zilveruitjes, gevulde eieren en augurk
• huzarensalade, rijkelijk opgemaakt met vleeswaren,
groente en fruitgarnituur

lekker voor bij de salade

• griekse rauwkostsalade met feta, komkommer,

stokbrood, vers bereid

€

3,00

olijven stokbrood, vers bereid

€

3,50

uien stokbrood, vers bereid

€

3,50

pepperoni stokbrood, vers bereid

€

3,50

kruidenboter, eigen recept

€

2,00

huisgemaakte kruidendip

€

3,00

rode ui en tomaat
• diverse soorten brood met huisgemaakte kruidendip,
tapenade en kruidenboter
warme gerechten
• ossehaaspuntjes in rode wijn-anijssaus
• varkenshaaspuntjes in romige paddenstoelensaus

kleine salades

• italiaanse kip in pestosaus

huzarensalade

2 personen

€ 15,00

kipsalade

2 personen

€ 17,50

zalmsalade

2 personen

€ 20,00

rundvleessalade

2 personen

€ 20,00

• zalmﬁlet in mosterd-dillesaus
• vegetarische groentenlasagne met brie
• geroosterde gegrilde groenten
• roseval aardappeltjes met tijm en rozemarijn
• pilavrijst met saffraan
• aardappeltaart uit de oven

gemengde salades
"salade varie"

2 personen

€ 35,00

4/6 personen

€ 57,00

6/8 personen

€ 76,00

minimaal 8 personen

per persoon € 34,75

pers.

huzaren & zalmsalade
"salade varie"

kerstbuffet 'noëlia'

huzaren-, kip- & zalmsalade
"salade varie"

koude gerechten

huzaren-, kip- & zalmsalade
"salade varie"

• rundercarpaccio met zongedroogde tomaat,
8/10 personen € 95,00

zonnebloempitjes, oude kaas en pesto

huzaren-, kip-, zalm- en rundvleessalade

• zalmsalade met rode ui, haricoverts, tomaat,

50 luxe amuses

• huzarensalade, rijkelijk opgemaakt met vleeswaren,

zilveruitjes, gevulde eieren en augurk
aantal

amuse zalm met mosterd-dillesaus en kappertjes

groente en fruitgarnituur
• griekse rauwkostsalade met feta, komkommer

amuse carpaccio met oude kaas en pesto

rode ui en tomaat

amuse vitello tonato met tonijncrème

• diverse soorten brood met huisgemaakte kruidendip,

amuse pasta salade

tapenade en kruidenboter

amuse meloen, ardennerham en rode port
schaal met 50 luxe amuses

€ 92,50

warme gerechten
• varkenshaaspuntjes in een pittige stroganoffsaus

buffetten zijn inclusief:
• hygiënische isolatiebox

• roerbakschotel met biefreepjes met seizoensgroenten
in oosterse teriyakisaus

• gastronorm schalen

• gestoofde vissoorten in citroenbotersaus

• porseleinen borden, bestek & servetten

• roseval aardappeltjes met tijm en rozemarijn

• shaving dishes met branders & vloeistof

• pilav rijst met saffraan
• geroosterde gegrilde groenten

het is niet uitgesloten dat onze producten allergenen bevatten.

minimaal 8 personen

per persoon € 28,75

pers.

