Beste mevrouw/mijnheer,
Hierbij treft u de bestellijst van onze catering aan.
De drukke feestmaand staat weer voor de deur, maar wij geven u de
mogelijkheid om het in de keuken eens wat makkelijker te doen.
Er zijn wel enkele punten waar u rekening mee moet houden.
•

De warme gerechten worden koud in kookzakken geleverd en kunt u
zelf makkelijk verwarmen.
Uiteraard zorgen wij voor advies m.b.t. het verwarmen van de
gerechten.

•

Het is mogelijk om borden en bestek, chaving-dishes enz. te huren.
Dit is niet bij de prijs inbegrepen.

•

Let op!
24
25
26
31

Afhaaltijden:
december tussen
december tussen
december tussen
december tussen

14.00
11.00
11.00
14.00

-

15.00
12.00
12.00
15.00

uur.
uur.
uur.
uur.

Door middel van het invullen van bijgevoegde lijst kunt u uw
bestelling bij ons inleveren of opsturen.
U kunt de bestelling ook mailen via info@draaiboompje.nl en krijgt daarna
z.s.m. een bevestiging voor ontvangst.
Alvast bedankt en verdraaid mooie feestdagen toegewenst!
Met vriendelijke groeten,
Jan en Harriette Rijnen.

KERST EN OUDJAAR CATERINGLIJST `20
NAAM
ADRES
POSTCODE EN WOONPLAATS
TELEFOONNUMMER
E-MAIL
DATUM

……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
24 – 25 – 26 – 31 december
(omcirkel de gewenste datum)

VOORGERECHTEN
SOEPEN:

Kippensoep
Tomatensoep
Groentesoep
Champignonsoep

…..
…..
…..
…..

X
X
X
X

3,95
3,95
3,95
3,95

SALADES:

Carpaccio, zongedroogde tomaten,
pijnboompitten, oude kaas en truffelmayonaise
….. x 7,25
Vistrio: “Reijrink” paling, gerookte zalmfilet,
gemarineerde gamba`s, olijven, tomaten,
komkommer en citroenmayonaise
….. x 11,75
Geitenbrie fenegriek, walnoten, zongedroogde
tomaten, komkommer en frambozendressing
….. x 7,25
Gemarineerde kip, cashewnoten, komkommer,
tomaten en pestomayonaise
….. x 7,25
Gerookte zalmfilet, rode ui, komkommer,
tomaten en citroenmayonaise
….. x 8,00
Noorse garnalen, sla, komkommer, olijven,
tomaten en cocktailsaus
….. x 8,00

FEESTSCHOTELS

FEESTSCHOTEL A:

Rundvleessalade, gevulde eieren,
rauwe ham, druiven, boerenham met
asperges, brie, kipsticks, komkommer
en tomaat.
….. X 7,95

FEESTSCHOTEL B:

Rundvleessalade, gevulde eieren,
rauwe ham, druiven, boerenham met
asperges, Noorse garnalen, haring,
gerookte zalmfilet, gerookte forelfilet,
komkommer en tomaat.
….. X 10,50

FEESTSCHOTEL C:

Rundvleessalade, gevulde eieren,
rauwe ham, druiven, boerenham met
asperges, gemarineerde gamba`s,
gerookte forelfilet, “Reijrink” paling,
haring, gerookte zalmfilet, komkommer
en tomaat.
….. X 14,50

HAPJES & TAPASBUFFET

….. X 16,50

Let op! Dit buffet niet maaltijd vervangend.
Koud:
Bolletje rundvleessalade
Haring met uitjes
Gerookte zalmfilet
Wrap gevuld met gerookte Pasham en truffelmayonaise
Wrap gevuld met gerookte kip en pestomayonaise
Gevuld eitje
Piri piri worst
Brie en zongedroogde tomatenkaas
Tomatentapenade en aioli
Kruidenboter
Diverse stokbroden
Warm: (Wordt koud aangeleverd in vacuüm kookzakken)
Kipblokjes in satésaus of in romige chilisaus
Gehaktballen in zoetzure saus of in tomatensaus

Het buffet kan vanaf 10 personen besteld worden.

KOUD EN WARM BUFFET

….. X 23,50

Koud:
Rundvleessalade
Pastasalade met gemarineerde kip, zongedroogde tomaten,
bosui en pestomayonaise
Gevuld ei
Meloen met rauwe Pasham
Haring met uitjes
Gerookte zalmfilet
Beenhamsalade
Krabsalade
Kruidenboter
Diverse stokbroden
Warm: (Wordt koud aangeleverd in vacuüm kookzakken)
U mag kiezen uit 3 warme gerechten:
Stoofpotje van het huis met runds- en varkensvlees
Varkenshaaspuntjes in pepersaus of in champignonsaus
Kipblokjes in satésaus of in romige chilisaus
Runderstoofpotje van het huis
Gehaktballetjes in zoetzure saus of in tomatensaus
Kippenstoofpot bereidt met La Trappe bier
Er zit standaard rijst bij.
Het buffet kan vanaf 10 personen besteld worden.

EXTRA TE BESTELLEN BIJ DE BUFFETTEN:
Koud:
Wrap met gerookte zalmfilet en roombieslook kaas
Wrap met gerookte Pasham en truffelmayonaise
Wrap met gerookte kipfilet en pestomayonaise
Gemarineerd kipkluifje
Krabsalade
Eisalade
Gerookte zalm (50 gr.)
Gerookte paling van rokerij “Reijrink” (50 gr.)
Noorse garnalen met cocktailsaus (50 gr.)
Hollandse garnalen met cocktailsaus (50 gr.)
Gerookte forelfilet (50 gr.)
Haring half
Rundvleessalade (100 gr.)
Aardappelsalade (100 gr.)
Rauwe pasham met meloen
Pastasalade met kip (100 gr.)
Pastasalade met gerookte zalm

…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

1,20
1,20
1,20
1,50
1,15
0,90
1,95
3,50
2,25
3,25
1,95
1,15
1,50
1,50
1,35
2,25
2,95

STOKBROOD:
Aantal stuks

........... Wit stokbrood
………….. Meergranen stokbrood

2,25 p/stuk
2,25 p/stuk

EXTRA TE BESTELLEN BIJ DE BUFFETTEN:
(Wordt koud aangeleverd in vacuüm kookzakken)
Gamba’s in knoflookroomsaus (5 stuks)
….. x 4,95
Kipblokjes in satésaus (100 gr.)
….. x 3,50
Kipblokjes in romige chilisaus (100 gr.)
….. x 3,50
Oosterse kipblokjes met hoisinsaus ( 100 gr.)
….. x 3,50
Beenham met honing-mosterdsaus (100 gr.)
….. x 4,25
Zalmfilet met romige vissaus (100 gr.)
….. x 5,95
Varkenshaas in champignonsaus (100 gr.)
….. x 4,25
Varkenshaas in jus (100 gr.)
….. x 3,95
Stoofpotje van het huis met runds- en varkens (150 gr.) ….. x 3,95
Runderstoofpotje van het huis (150 gr.)
….. x 3,95
Runderragout (150 gr.)
….. x 3,95
Gehaktballetjes in zoetzure saus (100 gr.)
….. x 3,50
Gehaktballetjes in tomatensaus (100 gr.)
….. x 3,50
Gehaktballetjes in satésaus (100 gr.)
….. x 3,50
Varkensfricandeau in jus (100 gr.)
….. x 3,95
Rundsfilet in jus (100 gr.)
….. x 4,75
Bourgondische riblapjes in jus (100 gr.)
….. x 4,75
Spareribs zoete honing-ketjap (450 gr.)
….. x 6,50
Gebakken krieltjes (150 gr.)
….. x 1,95
Rijst (100 gr.)
….. x 1,15
Aardappelpuree (150 gr.)
….. x 1,95
Sperziebonen ( 150 gr.)
….. x 2,50
Bloemkool (150 gr.)
….. x 2,50
Eventueel te vervangen sauzen:
Champignonsaus
Stroganoffsaus
Honing-mosterdsaus
Pepersaus
Dille saus
Witte wijnsaus

NAGERECHT

Bavarois
Aantal pers.

............ Vanille
.............Ananas
............ Sinaasappel
............ Aardbeien
............ Chocolade
Per persoon
Per 5 personen

3,75
16,00

