
…als tafelen voor u een feest is

Feestdagen 2022
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Buffetten
Cu l i n a i r  &  Bou r g o n d i s c h

Buffet 1            27,95 p.p
Tomaat garnaal,  Zacht gepocheerde zalm,  Wildpate met uienconfijt
Ham met meloen,  Varkensgebraad,  Gehaktbrood,
Salade van Aardappeltje met zongedroogde tomaten, 
Komkommer,  Tomaat,  Rauwkost,  Sausje en vers gebakken stokbrood

Buffet 2            27,95 p.p
Tomaat crab,  Fijn gerookte zalm,  Rosbief,  Ham met asperges
Wild pate met uienconfijt,  Varkensgebraad
Salade van Aardappeltje met zongedroogde tomaten,
Komkommer,  Tomaat,  Rauwkost,  Sausje en vers gebakken stokbrood 

Alle buffetten worden mooi afgewerkt met vers fruit!
U kunt de buffetten ook combineren met een van onze hoofgerechten.

Culinair buffet 1           42,00 p.p
Koud:
Tomaat garnaal,  Zacht gepocheerde zalm,  Wildpate met uienconfijt
Ham met meloen,  Varkensgebraad,  Gehaktbrood
Salade van Aardappeltje met zongedroogde tomaten,
Komkommer,  Tomaat,  Rauwkost,  Sausje en vers gebakken stokbrood

Warm:
Klassieke varkenshaas in champignonsaus met aardappeltje in rozemarijn.
Of
Kabeljauwhaas met prei in een witte wijnsaus
Met Aardappeltje in rozemarijn 

Culinair buffet 2           42,00 p.p
Koud:
Tomaat crab,  Fijn gerookte zalm,  Rosbief,  Ham met asperges,
Wild pate met uienconfijt,  Varkensgebraad
Salade van Aardappeltje met zongedroogde tomaten,  Komkommer,
Tomaat,  Rauwkost,  Sausje en vers gebakken stokbrood

Warm:
Stoofpotje van heerlijke mals hert in een rodewijnsaus
met spek en paddestoelen en aardappel gratin
Of 
Stoofpotje van zacht gekruide kalkoenfilet met stukjes tomaat
in een roze pepersaus met Aardappel gratin
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Stel zelf uw kerst menu samen
L e k k e r  p e r s o o n l i j k

Starters:
Tomatensoep           9,95 per liter
Kreeftensoep            12,50 per liter
Champignonsoep           9,95 per liter
Fijn gerookte zalm met truffelmayo        13,95 p.p
Scampi op Benjamin’s wijze          8,95 p.p
Carpaccio van rosbief          8,95 p.p

Hoofdgerechten:
Kalfsfilet met rub langzaam gegaard op de yakiniku      22,95
Scampi diabolique           12,95
Zalm in kreeftensaus          14,95
Stoofpotje van heerlijke mals hert in een rodewijnsaus     19,95
met spek en paddestoelen
Stoofpotje van zacht gekruide kalkoenfilet net stukjes tomaat    16,95
in een roze pepersaus
Klassieke varkenshaas in champignonsaus       14,95
Tong rolletjes in witte wijnsaus         16,95
Visserspotje met zalm, scampi en tong in een heerlijke kreeftsaus    12,95
Kalkoennootjes in veenbessensaus        17,95
Gehakt balletjes in tomaten saus (kids)        8,00
Kipfilet in peperroom of champignonsaus (kids)       8,00
Alle gerechten worden in ovenschalen gemaakt zodat u deze perfect kan opwarmen in de oven!

Bijgerechten:
Aardappelgratin           2,95 p.p
Aardappelgratin met truffel          4,95 p.p
Aardappeltjes met rozemarijn         2,95 p.p
Stoofpeertjes met veenbessen         7,00 p.p
Groenten bordje met paprika, ui, courgette, look, rozemarijn.     6,50 p.p
Gele curry met groenten veggie          8,00 p.p

Dessert:
Chocolade mouse           4,95 p.p
Tiramisu            4,95 p.p
Assortiment glaasjes           8,95 p.p
Cheesecake met roodfruit          4,95 p.p



Bestel op tijd vol = vol

Afhalen:
24 dec tussen 14.00 en 16.00 uur

1e en 2e kerst afhalen tussen 11.00 en 12.00 uur
31 dec afhalen tussen 14.00 en 16.00 uur

Tel: 0031 6 53373074
 e-mail: benjaminscatering@hotmail.com 
De Verrekijker 23 4564DB Sint Jansteen


