KERST 2021
Luxe KerstBrunch
Luxe brunch met soep, voorgerechten, hoofd- en
bijgerechten en heerlijke toetjes! U moet de gerechten
thuis nog even zelf warm maken. Een duidelijke
beschrijving voegen we toe. De brunch bevat:
Wildbouillon
Romige bospaddenstoelensoep
Kipcocktail
Kaas- en vleeswarenplateau (brie, oude kaas, jong belegen
kaas, rosbief, parmaham, achterham)
Visplateau (gerookte zalm, forel, garnalen en cocktailsaus)
Vruchtenjam
Gekookt eitje
€ 29,50
p.p.

Frisse groene salade
Bleekselderijsalade
Aardappelgratin

KERst gourmet
deluxe
i.s.m. Slagerij Killaars



















Biefstuk
Kipfilet
€ 18,95
p.p.
Varkensschnitzel
Vinkje
Gepaneerd gehakt
Cordon bleu
Shoarmavlees
3 soorten salades
2 sausjes
Stokbrood
Kruidenboter en tapenade
Eieren
Kriel aardappeltjes
Gesneden uitjes
Champignons
Paprikastukjes
Pannenkoekbeslag

Beenham in honing-mosterdsaus
Wildstoof
Kerststol
Diverse harde en zachte broodjes
Chocomousse
Ananasbavarois

BESTELLEN?
Lever u ingevulde bestellijst vóór maandag 20 dec. 18.00 uur bij ons in.
U kunt de lijst ook doorsturen via (foto) What’s App op het volgende nummer:
0655553993.
U kunt de gourmet ook bij Slagerij Killaars bestellen.
Bestelling afhalen:
Vrijdag 24 dec. ’21 - tussen 13.00-15.00 uur

Bestellijst Troubadour
KERST 2021
Soepen/voorgerechten
Kipcocktail
Forelmousse met gerookte zalm
Wildbouillon
Bospaddenstoelensoep
Tomatencrèmesoep

Bestelling

€ 3,50 per persoon
€ 3,95 per persoon
€ 10,95 per liter
€ 9,95 per liter
€ 8,95 per liter

Hoofdgerechten
Beenham honing-mosterdsaus
Varkenshaas champignonroomsaus
Gehaktballetjes tomatensaus
Kippenragout
Wildstoof
Konijnenbouten
Rode kool
Stoofpeertje
Bleekselderijsalade
Witte kool-appel-rozijnsalade
Aardappelgratin
Kruidenboter
Koude schotel
Koude schotel opgemaakt met
gevuld ei, asperges-ham rolletje,
rauwkost en fruit
Gevulde eieren

€ 6,25 per persoon
€ 6,95 per persoon
€ 6 per persoon
€ 6 per persoon
€ 7,95 per persoon
€ 7,25 per stuk
€ 1,75 per persoon
€ 0,95 per stuk
€ 2,75 per persoon
€ 2,75 per persoon
€ 2,95 per persoon
€ 1,95 per bakje
€ 9,50 per kg
€ 8,50 per persoon
€ 0,90 per stuk

Desserts
Chocolademousse
Ananasbavarois
Vanillemousse

€ 9,50 per liter
€ 9,50 per liter
€ 9,50 per liter

Overig
Luxe kerstbrunch
Gourmet deluxe

€ 29,50 per persoon
€ 18,95 per persoon

Naam: __________________________________________________
Telefoonnr.: _____________________________________________
Evt. opmerkingen: _______________________________________

