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EINDHOVENS WINTERS STREEKBUFFET 2015-2016

Vanaf 25 personen ,verkrijgbaar vanaf 1 oktober 2015 tot 1 april 2016
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.
Appetizer
Ananas, munt, kokos en een licht hint van rode peper
Koude gerechten
• Bietenmousse met humus en een olijfbrood stengel (in glaasje).
• Pakketje van bospaddenstoelen met truffel, knoflook.
• Salade van pulled pork met knoflookcroutons en geconfijte pruimen.
• Salade van spelt, paksoi, geitenkaas en gepekelde en warm gegaarde markreel.
Soep
• Aardse pastinaak-knolselderij soep met gebrande nootjes
Warme gerechten
• Preiprol, stamppotje met biologische aardappelen, prei , eieren en ras el hanout.
• Gevuld mini broodje met walnoten, feta en pompoen.
• Hete Zalm gegaard in zoutkorst met geroosterde Cherry trostomaatjes en anjovis dip.
• Rundersukade dat langzaam gestoofd is in het Eindhovense Dubbelbier “De oude Haas’
Dessert
• Hele appel gevuld met amandelspijs, honing en kaneel uit de po0ven met appeltaartijs gegarneerd
met gebrande 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
€ 26,98
€ 24,20
€ 30,00
€ 30,00
€ 33,00

Incl. btw
€ 28,60
€ 25,66
€ 31,80
€ 31.80
€ 34,98

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.
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