Kerstmenu | mauricekikkencatering.nl

Kerst- en oudejaarsavondmenu
De gerechten zijn met grote zorg bereid in eigen keuken.
Instructies om de gerechten af te maken, leveren wij bij
iedere bestelling.
De instructies zijn niet lastig, u hoeft alleen te verhitten in
oven, magnetron of pan.
Voor de opmaak van de borden kunt u gebruik maken van
onze voorbeelden of uw gasten verrassen met uw eigen
creativiteit.
Kies uw voorgerecht, hoofdgerecht en dessert.

Voorgerechten

• Gerookte forel met aardappelremoulade
• Hutspotsalade met gelakt Duroc spek
• Carpaccio van hert met wintergroenten
• Tartaar van mango, pompoen en pecorino (veg)

Hoofdgerechten

• Parelhoen gevuld met truffelsalsa, couscous,
knoflookspinazie en morillejus
• Kalfssukade met aardappel, knolselderij
en cantharellen
• Zeewolf met pastinaak, hazelnoot en balsamico
• Beet Wellington met geitenkaas(veg)

Desserts

• Drie kleuren chocoladetoetje
met caramel macaron
• Witte kerstbal met rood fruit en meringue
• Frambozentaartje met pistachenootjes
en bastognecrumble
Prijs voor een 3 gangen diner bedraagt € 29,25 per persoon.

Mogelijke uitbreidingen om uw diner compleet te maken
Brood
Aerpelmik met kruidenboter 		
Soepen
Vergeten groentesoep met waterkers en truffel (veg)
Paddenstoelenbouillon met kruidenflensjes (veg)
Rivierkreeftensoep met koriander (licht pitttig)

klein € 6,00
klein € 4,75
klein € 6,00

€ 3,75 per stuk
groot € 9,75
groot € 7,50
groot € 9,75

Klein: 0.6 liter Voor 2/3 personen
Groot: 1 liter Voor 3/4 personen
Wijnen
Wit
Cielo Garganega Chardonnay
Zenato San Benedetto Lugana

€ 8,00 per fles
€ 11,75 per fles

Rood
Caldora Montepulciano D`Abruzzo € 8,50 per fles
Terrai OVG Garnacha
€ 8,25 per fles
Mousserend
Veuve du Vernay, ICE, White of Rosé € 9,25 per fles

Bestellen
Kerst
vóór vrijdag 18 dec.
Oudejaarsavond vóór donderdag 27 dec.
Telefoon 		 043 - 364 90 89
WhattsApp 06 - 5581 76 71
e-mail info@mauricekikkencatering.nl
Afhalen
Beekerweg
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Donderdag

111 Ulestraten
24 dec.
10.00 - 16.00 uur
25 dec.
10.00 - 12.00 uur
26 dec.
10.00 - 12.00 uur
31 dec.
10.00 - 12.00 uur

