PAASBRUNCH (v.a. 10 personen)

2019

€ 14,95

Verse aspergesoep + stokbrood en kruidenboter
*****
Belegde gevarieerde broodjes, belegd met o.a.
diverse kazen, diverse vleeswaren, salades (2x p.p.)
WARM
Zacht broodje met beenham en een honing/mosterdsausje
*****
Coupe verse fruitsalade

Paasbuffet KOUD/WARM I (v.a. 10 personen)

€ 19,50

Frisse rundvleessalade
Aspergesalade met beenham
Gevuld ei
Gevulde tomaat met garnalen
Gevulde komkommer met kruidenkaas
Verse asperge met ham
Carpaccio van runderhaas met pijnboompitten en grana padano
Carpaccio van gemarineerde zalm met dille
Verse fruitsalade
Gemengde sla
Divers soorten gesneden brood
Kruidenboter
WARM
Kipfilet met supremesaus gevuld met pesto-roomkaas en omwikkeld met parmaham
Zeebaars/zalm-rolletje met hollandaisesaus
Aardappeltaartje
Tagliatelle met rucola

Paasbuffet KOUD/WARM II (v.a. 10 personen)
Paassalade van gerookte kip met appel en ananas
Gevulde eitjes
Zeevruchtensalade
Visschotel op z’n Paasbest met:
Krabsalade
Gerookte forel
Hollandse nieuwe
Gerookte makreelfilet
Verse fruitsalade
Diverse soorten gesneden brood
Kruidenboter
WARM
Verse asperges met hardgekookt ei en roomboter
Zalmfilet met een botersausje en citroen
Beenham met honing/mosterdsaus
Aardappelgratin

€ 20,50

Paasbuffet WARM III (v.a. 6 personen)

€ 16,95

2019

Gebakken kabeljauwfilet met eiersaus
Varkenshaasmedaillons met een pepersausje
Nieuwe gebakken aardappeltjes
Witte pandanrijst
Voorjaarsgroenten
Gemengde sla met kwarteleitjes

Paasbuffet WARM IV (v.a. 6 personen)

€ 17,95

Gegrilde zalmfilet met hollandaise/lavendelsaus
Speenvarkenbeenham met supremesaus
Gekookte peterselie-aardappeltjes
Aardappelgratin
Asperges met hardgekookt ei en roomboter
Verse Hollandse spinazie
Gemengde sla

Paasdessert v.a. 6 personen (p.p. opgemaakt), keuze uit:
Coupe met witte en bruine chocolademousse
Vers parfait-ijstaartje 2 personen
Advocaatbavarois met mokkacreme (op dessertbordje)

€ 3,95
€ 4,50
€ 5,25

Heerlijk Paasgebak
Verse aardbeienvlaai
Advocaatvlaai met slagroom

€ 14,95
€ 16,50

Prijzen van buffetten zijn p.p. en incl. 9% btw; Huur van serviesgoed en bestek voor €1,00 p.p. per gang

Bezorging (warm) op 1e en 2e Paasdag (gratis in Heeze, Leende, Sterksel en Geldrop v.a.
€ 100,00; daarbuiten bezorgkosten op aanvraag)
Naam: _____________________________________________________________
Adres: _________________________________PC en Woonplaats_______________
E-mailadres: _________________________________________________________
Telefoonnummer (voorkeur mobiel nummer): _________________________________
Tijd levering: ______________
Aantal personen: _________ 1e Paasdag / 2e Paasdag
(*) Paasbrunch / I / II / III / IV / dessert / gebak

Servies/bestek

JA / NEE

Bestellen kan t/m 18 april
Volledig ingevulde bestellijst
afgeven in onze traiteurwinkel
of via de mail retourneren
Kapelstraat 26, 5591 HE HEEZE
Tel. 040-2260432
E-mail info@cateringvangrunsven.nl

