Moederdag weekend 7-8 & 9 Mei ( het gehele weekend ) afhaalkaart !
-Te bestellen op vrijdag 7 Mei tot 15:00 uur & af te halen van 13:00 tot 18:00
-Te bestellen op zaterdag 8 Mei tot 15:00 uur & af te halen van 15:00 tot 18:00
-Wilt u deze proeverij voor zondag 9 mei Moederdag, dan kunt u deze 1 dag vooraf
bestellen ( op zaterdag ) tot 18:00, dan is deze zondags af te halen van 12:00 tot 13:00
of van 15:00 tot 18:30 uur!

Stel zelf uw Moederdag proeverij samen !

( wij adviseren 8 a 9 hapjes p.p.)

*De koude gerechtjes komen op schaal , en de op te warmen gerechtjes krijgt u in ovenvaste bakjes
mee, ongeveer 10-12 min in de oven op 175/180 gr.

…x A: Wrap met gerookte kip
honing mangosaus, diversen € 2,50
…x B Rolletje Vitello tonato
kalfsvlees met tonijnmayo € 2,50
…x C: Bol Rundercarpaccio met
pestomayo, Parmezaan
€ 3,00
…x D: Pastasalade met tonijn,
kappertjes, paprika, rode ui € 2,50
…x E: Havensalade van zalm en
palingmousse dillesaus
€ 3,00
…x F: Cocktail van Hollandse
garnalen, cocktailsaus… € 3,00
…x G: Brioche met brie, salade,
walnoot en balsamico…
€ 2,50
…x H: Spies caprese van tomaatjes
en mozzarella met pesto
€ 2,50
…x I: Truffel van geitenkaas, sla
noten, aardbei en honing
€ 2,50

…x J:Broodbol met kruidenboter

€ 3,25

…x K: Beef teriyaki spiesje
€ 3,00
…x L: Bun broodje pulled pork
€ 3,00
…x M: Aspergebroodje traditioneel € 3,00
…x N: Tongscharfiletrolletje, spinazie€ 3,00
…x O: Aardappelrösti met zalm en ei € 3,25
…x P: Scampis in romige chilli saus € 3,25

…x Q: Geitenkaasje in een jasje van spek
met rode biet
€ 3,25
…x R: Paprika met een smeuïge
risotto en kaas
€ 3,00
…x S: Veggie saté van champignons
met kruidenkaas
€ 3,25

Ook nog zin in een heerlijk dessert
Graag uw bestelling telefonisch doorgeven

0183 307017 Fijn weekend!

Trio van Muffin met limonchello mousse &
brownie met chocolademousse & aardbeien
romanoff
€ 7,95 p.p

?

