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EINDHOVENS LENTE - ZOMER STREEKBUFFETTEN 2015

Vanaf 25 personen ,verkrijgbaar vanaf 1 april 2015 tot 1 oktober 2015
Er wordt met producten gewerkt die de tijd krijgen om tot wasdom te komen. Toevoegingen zijn
niet nodig: de pure smaak van het product maakt het lekker.
DUURZAAMHEID : Er wordt altijd gewerkt met VERSE producten uit de streek van Eindhoven.
Keuze uit 2 menu’s

MENU 1
Appetizer
• Sinasappelsap met mousse van aardbei, munt en een vers pepertje.
Koude gerechten
• Farinata ( Dit is een Italiaans platbrood en kikkererwtenmeel met olijven en paprika geserveerd
met een spinaziedip.)
• Filet van wijting. ( In ganzenvet en koffie gemarineerd en gegrild. Daarbij in zijn geheel gegaarde
knolselderij met vanille-olie.)
• Carpaccio van warm gerookte lamsham, met milde knoflook-tapenade, geroosterde tomaat
en Asperges.
• Foccacia (Huisgemaakt brood van de Barbecue met raita-yoghurtdip.
Soep
• Aspergebouillon met geroosterde cherry-trostomaatjes en Foccasia.
Warme gerechten
• Smeuïge Risotto van gerst met groene asperges.
• Op de huid gebakken Zalm (MSC) met citroenboter en gedroogde Kempische ham.
Geserveerd met Brabantse asperges.
• Langzaam gegaarde Buikspek uit de streek van de houtbarbecue.
Dessert
• Pruimen met een crumble van cuberdon (Belgisch streekroduct, de siroopbonbon en frisse hangop
amandel.
Prijzen per persoon incl. appetizer
2 gangen
Koude gerechten en warme gerechten
3 gangen
Soep, warme gerechten en dessert
3 gangen
Koude gerechten, soep, warme gerechten
3 gangen
Koude gerechten, warme gerechten, dessert
4 gangen
Koude gerechten, soep, warme gerechten, dessert

excl. btw
€ 22,45
€ 22,45
€ 25,50
€ 25.50
€ 28,50

Incl. btw
€ 23,80
€ 23,80
€ 27.03
€ 27.03
€ 30,21

Dit menu is exclusief borden, bestek e.d. Deze en andere materialen zijn uiteraard bij ons te huren. Zie ook
www.deverhuurcentrale.nl
***

Het is niet uitgesloten dat de gerechten allergenen bevatten. Is er iemand met een
allergie ?
Meld het ons.
Prijswijzigingen voorbehouden.
KVK Eindhoven: 17186387,
BANKREKENING : ABN/AMRO 42.34.35.965

BTW : NL0708.22.232B01
BIC: ABNANL2A IBAN : NL73ABNA0423435965
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EINDHOVENS LENTE - ZOMER STREEKBUFFETTEN 2015

Vanaf 25 personen ,verkrijgbaar vanaf 1 april 2015 tot 1 oktober 2015
MENU 2
Appetizer
• Avocado met citroen, gember en komkommer.
Koude gerechten
• Salade van gerookte Blackeyed Peas met doperwten, sperziebonen, gegrilde venkel, groene
Asperges, sesamzaadjes, appel en een notenmix.
• Van de “Smoking Gun”. Op berkenhout gegaarde Witte Zalm met gemarineerde asperges.
• Van de “Smoking Gun”. Mosterdgebraad van Kempisch varken dun gesneden met
zomergroente-ratatouille.
• Foccasia (Huisgemaakt brood van de Barbecue) met raita-yoghurtdip.
Soep
• Bisque van rivierkreeftjes, garnalen, limoen, cognac en verse tuinkruidenpasta
en Foccasia met riata-yochurtdip.
Warme gerechten
• Hartige asperges-muffins gevuld met gekiemde linzen en geroosterde pompoenpitten.
• Op de huid gebakken snoekbaars (MSC) met citroenboter en gedroogde Kempische ham.
Geserveerd met Brabantse asperges.
• Gebraden beenhammetje van het Kempische varken met honing, kruidnagel en
(Nederlandse enige !) whisky. Geserveerd met puree van meiknol
Dessert
• Aardbeien Romanoff, lobbig geslagen room met Engelse biologische wodka en aanrbeiensaus.
Prijzen per persoon incl. appetizer
2 gangen
Koude gerechten en warme gerechten
3 gangen
Soep, warme gerechten en dessert
3 gangen
Koude gerechten, soep, warme gerechten
3 gangen
Koude gerechten, warme gerechten, dessert
4 gangen
Koude gerechten, soep, warme gerechten, dessert

excl. btw
€ 27,50
€ 25.30
€ 31,50
€ 31,50
€ 34,00

Incl. btw
€ 29,15
€ 26,82
€ 33,40
€ 33,40
€ 36.05

Dit menu is exclusief borden, bestek e.d. Deze en andere materialen zijn uiteraard bij ons te huren. Zie ook
www.deverhuurcentrale.nl
***

Het is niet uitgesloten dat de gerechten allergenen bevatten. Is er iemand met een
allergie ?
Meld het ons.
Prijswijzigingen voorbehouden
KVK Eindhoven: 17186387,
BANKREKENING : ABN/AMRO 42.34.35.965

BTW : NL0708.22.232B01
BIC: ABNANL2A IBAN : NL73ABNA0423435965

