Helvoirtseweg 122
5263 EH Vught
Telefoon: 073-6565858

Openingstijden 7 dagen per week!:
MAANDAG t/m WOENSDAG 10.00-18.30 uur
DONDERDAG t/m ZONDAG 10.00-19.00 uur

Voor foto’s van onze producten zie:thuisdineren.nl

BRODEN

Onderstaande broden dienen 1 dag van te voren besteld te worden, voor de schalen wordt statiegeld in rekening gebracht.

Picknick brood: langwerpig DONKER BRUIN brood van +/- 70 cm. gevuld met:
-Krabsalade op ijsbergsla
-Gerookt zalm met mosterdillesaus
-Beenham met ravigottesaus
-Belegen kaas met kaasmousse
Per Brood à circa 28 sandwiches(opgebouwd in lagen) € 62,85
Gevuld boerenbrood:
Een groot uitgehold licht bruin brood, van de vulling zijn 36 sandwiches gemaakt belegd met:
-6 x Gerookte zalm/sla -6 x Goudse kaas/sla
-6 x Gekookte ham/sla
-6 x Krabsalade/sla
-6 x Omelet/sla
-6 x Zalmsalade/sla
Per brood € 59,95
Extra losse sandwiches à € 1,50
Mini Clubsandwiches ( speciaal ambachtelijk brood met kruiden):
Elk sandwich is opgebouwd uit 2 soorten beleg en wordt bij elkaar gehouden door een prikker.
-Zalmsalade met kappertjes/honing met kruidenmonchou
-Gerookte zalm met gembervocht/ krabsalade met komkommer
-Brandnetelkaas met honing/eisalade met gembervocht
-Gekookte ham met pesto/omelet met geb.spekjes
Per 32 stuks € 33,50
Tapa’s brood:
Langwerpig brood bestaande uit 24 hapjes opgerold sandwichbrood verdeeld over 6 soorten beleg:
-Gerooktezalm met mosterdillesaus
-filet american
-Gravedlacks met dille
-kruidenkaas
-ossenworst
-boursin
Hapjes worden opgerold in div. Broodsoorten en geserveerd in een langwerpig brood.
Per brood € 26,95
(hapjes los gemiddeld € 1,05 per stuk)
Lunch brood:
Sandwich brood bestaande uit 45 hapjes opgerold sandwichbrood verdeeld over 6 soorten beleg:
-Gerooktezalm met mosterdillesaus
-filet american
-Gravedlacks met dille
-kruidenkaas
-ossenworst
-boursin
Hapjes worden opgerold in div. Broodsoorten en geserveerd in een ovaal brood.
Per brood € 48,25
(hapjes los gemiddeld € 1,05 per stuk)
Gevuld sandwichbrood:
Groot ovaal vormig brood gevuld met 48 minisandwiches van verschillende broodsoorten:
-Gerookte zalm/sla
-Jong belegen kaas/sla -Omelet/sla
-Achterham/sla
-boursin/sla
-gerookte pangasiusfilet/sla
Per brood € 40,90
Extra losse sandwiches à € 0,90
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BRODEN
Volkoren+brioche TOREN(HOGE RONDE TOREN):
Ronde toren bestaande uit 36 sandwiches verdeeld over 6 lagen belegd met:
-Eisalade
-Omelet
-Gerookte pangasiusfilet
-Gerookte zalm
-Goudse kaas -Gekookte ham
Per brood € 29,25
Er kunnen eventueel in overleg ook extra lagen bijbesteld worden.
Engelse sandwiches:
Bereid met verschillende broodsoorten:(zonder korst).
-Kaas met gembersiroop en ijsbergsla
-Gerookte zalm met mosterdillesaus en ijsbergsla
-Boursin met honing en ijsbergsla
-salade met ijsbergsla
-Gegrilde ham met pesto en ijsbergsla
-Per assortiment van 10 stuks € 15,20
(eventueel door te snijden in 20 minisandwiches)
Belegde broodjes(WITTE EN BRUINE BOLLETJES MET IJSBERGSLA EN RUCOLA)BELEGD MET:
- Ham
- Ardennerham
- Salades
- Kaas
- Gebraden gehakt
-fricandeau
Per stuk € 1,90
Luxe open belegde broodjes(half open bewerkt broodje)belegd met:
-Roombrie
-Tartaar
-Goudse kaas
-Eisalade
-Ardennerham -Zalmsalade
-Gerookte pangasiusfilet
-Gerookte zalm
Per assortiment van 8 stuks € 12,95
Mini belegde broodjes
-Goudse kaas -Room brie
-Ardennerham -Zalmsalade

-Gekookte ham
-Gerookte zalm
-Gerookte pangasiusfilet

Per assortiment van 7 stuks € 9,45
Assortiment broodjes bestaande uit:
-wraps met gerookte zalm,rucola en mon-chou 3 stuks
-zacht belegde broodjes met 3 soorten beleg:
-kaas
-salade
-gekookte ham
-sneetjes donkerbruin brood belegd met:
-brie
-coppa
-gerookte zalm
-harde broodjes belegd met 3 soorten beleg:
-komijnenkaas -kipfilet
-gebraden fricandeau
per assortiment van 12 stuks € 22,50
DUBBEL BELEGDE SANDWICHE’S OP SCHAAL:
Een schaal met 20 dubbel belegde sandwiche’s van 3 kleuren sandwichbrood in puntzakjes belegd met:
-mon-chou en rucola/gerookte zalm met mosterddillesaus
-belegen kaas met pomodoritapenade/brie met honing en pesto
-runder tartaar met kappertjes/ham met pesto
-kruidenkaas met mon-chou en komkommer/gegrilde ham met pesto
Schaal met 20 sandwiche’s € 30,40
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HAPJES
FocacciaHAPJES ( brood met olijfolie en kruiden) belegd met(enkel belegd)
-10 x Creamcheese met gembersap en gerookte zalm
-10 x Gekookte ham met pesto en zongedroogde tomaten
-10 x Geitenkaas met honing en geroosterde paprika
-10 x Salami met mozzarella,kappertjes en pesto
Prijs 40 borrelhapjes € 28,50
Quattro colori hapjes: Focacciabrood brood gevuld met(dubbel belegd)
-10x Filet american met kappertjes
-10x kruiden smeerkaas met pomodori tapinade
-10x ossenworst met cumberlandsaus en pesto
-10x tonijn mousse met augurk en mon chou
Prijs per 40 borrelhapjes € 32,50
Stokbroodtranches: 2 soorten (oregano en donkergranen)stokbrood belegd met:
-Garnalen met mosterdillesaus
- pangasiusfilet met pomodori tomaat
-Rosbief honing en pesto
-Gerooktezalm en gember
-In mosterdsaus gemarineerde haring
-Ardennerham met asperge
-Beenham, honing en augurk
-Kaasmousse en spekjes
Per assortiment van 8 stuks a € 11,45
Luxe toast varié
Een vers krokant roombotertoastje met een knapperig blaadje ijsbergsla, daarop diverse luxe lekkernijen,
-Gerookte zalm
-Gerookte pangasiusfilet
-Brie
-Tomaat met ei en garnaal
-Gekruide rundertartaar
-Asperges in ham gewikkeld
-sushi
Per assortiment van 7 stuks € 7,35
(dit assortiment kan naar wens worden aangepast)
Gesorteerde hapjes op schaal
Een schaal met diverse koude overheerlijke hapjes met o.a.:
-Gevulde komkommer met tapenade
-Gevulde eitjes
-Sushi met zalm en noiri
-toastje belegd met gerookte zalm
-toastje belegd met meerval
-toastje belegd met tomaat-gekookt ei en hollandse garnalen
-toastje belegd met brie
-toastje belegd met gekruide rundertartaar
-kaas domino’s met roggebrood
-tortilla gevuld met gerookte zalm en roomkaas
per assortiment van 10 hapjes € 10,50
Caraïbische hapjes:
-Tortilla gevuld met gerookte zalm en bieslookkaas in een puntzakje
-Coppa ham met meloen in een bamboebakje
-Mini fruitsalade in een bosbessen saus geserveerd in een amuse glaasje
-Komkommer gevuld met pomodori tapenade in een bananenblad
-Gemarineerde champignon gevuld met mon-chou op een amuselepel
Per assortiment van 5 hapjes € 6,25
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HAPJES

A..Tapa’s: samengestelde koude tapa’s totaal 21 stuks à € 21,00
-gerookte zalm gevuld met brie in dillesaus
-in gember,teryaki gemarineerde champignons gevuld met monchou
-tortilla met zalm,tortilla ham en pesto en tortilla met paprika,monchou
-2 soorten kruidenkaas met pomodori tomaten
-mix van olijven gevuld en gevulde pepertjes
-Gemarineerde gamba’s (3 stuks)
-Coppaham met meloen (3 stuks)
B. Tapa’s: samengestelde warme tapa’s totaal 21 stuks à
-Gehaktballetjes met abrikoos in zoetzure saus
-Kip juweeltjes
-Gemarineerde kipfilet in een jasje van spek met cumberlandsaus
-Gemarineerde kipspies met pruimen in een ketjapsaus
-Gepocheerde rode zalm met sesamzaadjes in chili saus
-Varkenshaasstukjes zoet gemarineerd in soja saus
-Mini kruidenquiches

(3 stuks)
(3 stuks)
(3 stuks)
(3 stuks )
(3x3 stuks)

€ 23,10
(3 stuks)
(3 stuks)
(3 stuks)
(3 stuks)
(3 stuks)
(3 stuks)
(3 stuks)

Bij grotere aantallen kunnen wij in overleg de tapas in bruine tapas aardewerkschaaltjes serveren.
Brood hapjes:
Hapjes gemaakt van sandwichbrood opgebouwd met 2 lagen beleg en garnering,belegd met:
-mon-chou en rucola/gerookte zalm met mosterddillesaus
-belegen kaas met pomodoritapenade/brie met honing en pesto
-runder tartaar met kappertjes/ham met pesto
-kruidenkaas met mon-chou en komkommer/gegrilde ham met pesto
Schaal met 45 hapjes € 47,25

SOEPEN
Soepen:alle soepen zijn ½ liters ( voor 2 pers.) mits anders vermeld
-Erwtensoep(seizoen)
€ 3,75
-Indische kippensoep
€ 4,15
-Minestronesoep
€ 3,40
-Aspergesoep ( seizoen)
€ 3,55
-Tomatensoep
€ 3,75
-Kerrysoep
€ 3,75
-Bospaddestoelensoep
€ 3,55
-Franse uiensoep
€ 3,40
-Ossestaartsoep/madeira
€ 4,65
-Gevulde runder bouillon
€ 4,45
-Wildsoep ( seizoen)
€ 4,65
-Kervelsoep/kip en tomaat
€ 4,45
-Heldere bouillon
€ 3,15
-Kreeftensoep ( ¼ liter)
€ 4,45

HARTIGE TAARTEN: (dagelijks 2 soort in de winkel)
-Rode Zalmtaart
-Champignontaart met spekjes en kaas
-Tomatenkaastaart
-Groententaart
-Uienhamtaart
-Geitenkaas-preitaart
-Asperge-hamtaart
-Broccolitaart met camembert en noten
-Mozarella-spinazie taart

per 100 gram
per 100 gram
per 100 gram
per 100 gram
per 100 gram
per 100 gram
per 100 gram
per 100 gram
per 100 gram

€ 1,80
€ 1,50
€ 1,50
€ 1,50
€ 1,50
€ 1,50
€ 1,80
€ 1,50
€ 1,50

Hele quiche’s kunnen in 10 of 12 punten gesneden worden,tevens kunnen quiche’s ook per punt besteld worden
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HORS D’OEUVRE’S:
*1. Hors d’oeuvre vlees € 14,65 p.p.
Huzarensalade
Rosbief
Rauwkostsalade
Gevulde parelhoen

Gevulde eitjes
Coppaham met meloen
Asperges met ham
pate
Eisalade
druiven
Gerookte eendenborstfilet

*2. Hors d’oeuvre vlees /vis € 14,70 p.p.
Huzarensalade
Gevulde eitjes
Gevulde parelhoen
Rode zalm
Rauwkostsalade
Rosbief
Coppaham met meloen en blauwe druiven

Tomaatje gevuld met vissalade
Asperges met ham
Gerookte forel

*3. Hors d’oeuvre vis € 15,40 p.p.
Huzarensalade
Gerookte zalm
Gerookte forel

Gevulde eitjes
Rode zalm
Krabsalade

Tomaatje gevuld met vissalade
Rauwkostsalade en druiven
Gerookte pangasiusfilet

*4. Hors d’oeuvre gecombineerd vlees en vis koud € 18,10 p.p.
Huzarensalade
Rauwkostsalade
Gerookte zalm
Gerookte forel

Gevulde eitjes
Gevulde kalkoenrollade
Gerookte pangasiusfilet
Rosbief

Tomaatje gevuld met vissalade
Coppaham met meloen en druiven
Gepocheerde rode zalm
Asperges met ham

*5. Hors d’oeuvre gecombineerd met warme ham en warme rode zalm € 19,10 p.p.
Huzarensalade
Gevulde eitjes
Tomaatje gevuld met vissalade
Rauwkostsalade
Gevulde kalkoenrollade Coppaham met meloen en druiven
Gerookte zalm
gerookte pangasiusfilet
-Warme ham met whisky,bruine suiker en kruidnagel
-Gepocheerde rode zalm in warme visroomsaus
-Eventueel met pommes gratin ( aardappel met kaas,knoflook en room) extra € 2,15 per persoon
*6. Hors d’oeuvre € 19,45 p.p.
Huzarensalade
Gevulde eitjes
Gevulde kalkoenrollade Rode zalm
Rauwkostsalade
Rosbief
Gerookte zalm
Gerookte pangasiusfilet
Graved laks ( gemarineerde rode zalm)

Tomaatje gevuld met vissalade
Asperges met ham
Gerookte forel
Coppaham met meloen en druiven

*7. Vegetarische Hors d’oeuvre Op aanvraag kunnen wij ook vegetarische hors-d'oeuvre’s maken

Alle hors d’oeuvre dienen een dag van te voren besteld te worden, voor de schalen wordt € 5,00 statiegeld
per schaal in rekening gebracht.
Alle hors d’oeuvre’s zijn inclusief stokbrood,kruidenboter,ravigottesaus of monegaskaruitjes of mosterddillesaus
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KOUDE/warme(LUNCH)BUFFETTEN
High Tea incl. Gratis Servies,alles kan vuil retour (min. 10 pers.)
-4 soorten sandwiches met omelet,gerookte kalkoen,gerookte zalm, kaas
-Foccacioblokje met honing,geitenkaas en paprika
-Slagroom soesjes
-verschillende soorten heerlijke petit four’s
-Zoete scones met rozijntjes met jam en geslagen room
-1 soorten roomboter cake schijfjes : chocolade- vanillecake
-Bitterkoekjesmousse
Alles wordt op schalen gelegd.
à € 11,95 per persoon
Lunchbuffet incl. gratis Servies, alles kan vuil retour (min. 30 pers.)
*Gevuld boerenbrood met div. Sandwiches
*Gevuld sandwichbrood met div. mini sandwiches
*Picknickbrood langwerpig waldcornbrood opgebouwd met div. Soorten beleg
*Clubsandwiches 4 soorten met verschillend beleg
a € 8,00 Per person
eventueel aan te vullen met:
-fruitsalade a € 1,50 per persoon
-gehaktballetjes a € 1,10 per stuk
-soep naar keuze a € 1,80 per persoon
TAPAS/HAPJES buffet incl. Gratis Servies, alles kan vuil retour (min. 10 pers.)
Dit buffet is niet bedoeld als een maaltijdbuffet. Uw gasten kunnen er gedurende de avond hapjes vanaf pakken.
-coppaham
-meloen
-gemarineerde scampi op een amusevork
-4 soorten salades in schalen:
-kip-vruchtensalade
-zalmsalade
-eisalade
-krabsalade
-4 soorten brood in manden:
-stokbrood
-meergranen bruin brood
-toast
-foccaciabrood
-Kruidenboter
-tapinadeboter
-knoflookolijven
-tapinade
-Gevulde pepertjes met roomkaas
-komkommer gevuld met tapenade van pomodori tomaten
-Focacciaborrelhapje (Italiaans belegd brood)
Warm: (geserveerd in rechauds)
-Mini kruidenquiche
-Gehaktballetje in ketjapsaus
-Gemarineerde kip omwikkeld met spek
-gemarineerde kipspies met pruimen in satésaus
a € 16,50 p.p.
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KOUDE/warme(LUNCH)BUFFETTEN
TAPAS BUFFET incl. Servies, alles kan vuil retour (min 10 pers.)KOUD:
-Quatro collorihapje met verschillend beleg
-Mini broodje belegd met graved laks
-Stokbrood sneetje belegd met parmaham en pesto van pomodori tomaten
-Gemarineerde gamba´s aan een prikker
-Bruschetta met tonijnmayonaise
-Gerookte zalm gevuld met kaas in dillesaus
-Tortilla met monchou en pesto
-Olijf omwikkeld met ansjovis,kruidenkaas en pomodoritomaat
-In gember,teryaki en walnootolie gemarineerde champignons met monchou
-Coppaham met meloen
WARM IN RÉCHAUD:
-Pittig gehaktballetje met sesamzaadjes
-Gemarineerde kipfilet in een jasje van spek met cumberlandsaus
-Varkenshaasstukjes zoet gemarineerd in soja saus
-Gehaktballetjes met abrikoos in zoetzure saus
-Gemarineerde kipspies met pruimen in een ketjapsaus
-Gepocheerde rode zalm met sesamzaadjes in chili saus
-Mini kruidenquiches
-Kipjuweeltjes in zoetzuresaus
-Gebakken inktvisringen(2p.p.)
€ 25,50 p.p.

Warme buffetten:
MEXICAANS BUFFET € 19,60 p.p incl. Servies, alles kan vuil retour( min 10 pers.)
-Chili con carne: bruine bonen schotel met paprika,chili en gehakt
-Taco’s die te vullen zijn met de chili con carne
-Enchilada’s: Flensje gevuld met kipfilet,Mexicaanse kruiden,kaas,room en maïs
-Pittig gekruide gehaktballetjes met karwijzaad in tomatensaus
-Stoofschotel van varkensvlees met uien,paprika en rozijnen
-Meergranenrijst met kidney-bonen en kruiden
-Tortillachips naturel en paprika met ravigotte saus en pittige tomatensaus
-Saladebuffet: zoetekoolsalade met knoflook en rozijntjes
Salade met komkommer en paprika
Watermeloen blokjes
ITALIAANS BUFFET 1 €19,60 p.p: incl.gratis Servies, alles kan vuil retour ( min.10 pers.)
- Lasagne:pastalagen met bechamelsaus,Tomatengehaktsaus en parmazaanse kaas.
- Kipstukjes in Italiaanse tomatensaus met gemarineerde knoflook olijven
- Kalfsvleesstukjes in roomsaus met oreganokruiden
- Tortellini
- Tagliatelle met room en mint
- Rauwkostsalade met vinaigrettedressing
- Zoetekoolsalade met knoflook en rozijntjes
- Coppaham met meloen
ITALIAANS BUFFET 2 €20,30 p.p: incl.gratis Servies, alles kan vuil retour( min.10 pers.)
Uitbreiding met:
- Mootje gepocheerde rode zalm in salie-visroomsaus
Bij alle Italiaanse buffetten komt parmazaansekaas,kruidenboter,tapenadeboter en broodsoorten
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CHINEES/INDISCH BUFFET a € 24,00 : incl.gratis Servies, alles kan vuil retour (min. 10 pers.)
-Babi pangang, zoetzuur varkensvlees
-Kleine gehaktballetjes in pikante saus
-Kipfiletstukjes in Oriëntaalse ketjapsaus met taugé en prei
-Stokje gemarineerde kipsaté in ketjapsaus
-tjap-tjoy(diverse groenten in saus met kip)
-Ho yau ha(gepelde garnalen in oestersaus met groenten)
-Foe yong hai(gebakken omelet met groenten)
-Toemisboontjes: sperzieboontjes met gefruit uitje en lombok
-nasi
-Gebakken mihoen met groenten
-Spekkoek
-Kokospinda strooisel
-kroepoek
-Zoetzure groenten
-Half gekookt eitje met pittigesaus
THAIS BUFFET 1 : € 20,80 p.p: incl. gratis Servies, alles kan vuil retour( min.10 pers.)
- Gaeng masaman nua: Thaise gehaktballetjes in green curry saus
- Gaeng gari gai: Kip in currysaus met ananas en maiskolfjes
- Gai pas nam tua : Saté van kipfilet in pindasaus met cocos
- Rijst met kerrie en kruiden
- Noodles met groenten
- Groene salade met pijnboompitten en appel
- Pittige komkommersalade
- Salade met tonijn, avocado en Thaise chilidressing
- Thaise frietsnacks
- Kokos pinda strooisel
- Gaeng ped moo kab tua: Varkenshaasstukjes in cocossaus met cashewnoten en bamboescheuten
THAIS BUFFET 2 : € 21,50 incl.gratis Servies, alles kan vuil retour ( min.10 pers.)
Uitbreiding met:
- Salmo la Thai: Zalmstukjes gebakken met sesam en kokos in oestersaus
INDISCH BUFFET a € 20,80 : incl.gratis Servies, alles kan vuil retour (min. 10 pers.)
-Babi pangang, zoetzuur varkensvlees
-opgerolde omelet met groenten
-Kleine gehaktballetjes in pikante saus
-Kipfiletstukjes in Oriëntaalse ketjapsaus met taugé en prei
-Stokje gemarineerde kipsaté in ketjapsaus
-Toemisboontjes: sperzieboontjes met gefruit uitje en lombok
-Meergranen rijst
-Gebakken mihoen met groenten en vlees
-Spekkoek
*Kokospinda strooisel en kroepoek
-Zoetzure groenten
**Half gekookt eitje in kokospindasaus
WILDBUFFET a € 17,70 p.p. incl.gratis Servies, alles kan vuil retour (min. 10 personen)
-Hazenpeper
-Pureerozetten
-Rodekool met appeltjes
-Kaneelappeltje gevuld met bosvruchten
GRIEKSBUFFET a €19,95 p.p.:incl.gratis Servies, alles kan vuil retour (min. 10 personen)
-Mousaka(gehakt met aardappelpuree,tomaat en komkommer)
-Lamsgyrosschotel(met ui en paprika)
-Stifado(runderragout met sjalotjes en appel)
-Cota copama(kip in kaneelsaus)
-Witvis in kreeftesaus met muskaatdruiven
-Aardappelschijfjes met grieksekruiden
-Risé Pilava(Spinazie rijst)
-Tzaziki(komkommer in knoflooksaus)
-Dolma’s
-Rauwkostsalade met ui,tomaat en feta
-Grieksekoolsalade met rozijnen
-Stokbrood/foccaciabrood/kruidenboter/tapinadeboter
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STAMPPOTBUFFETa€17,15 p.p.incl.gratis Servies, alles kan vuil retour(min.10 personen)
-Zuurkoolstamppot
-Wortelstamppot
-Andijviestamppot
-Boerenkoolstamppot
-Hachee
-Rookworst
-Gehaktballetjes in vleesjus
-Mosterd
-Uitgebakken spekjes
(seizoen)
VLEES-VIS BUFFET € 21,60 p.p. incl.gratis Servies, alles kan vuil retour(min. 10 pers.)
-Gevulde kalkoenfilet met champignons en kruiden in Italiaanse tomatensaus
-Gemarineerd zalmmootje met gebakken kruiden in gembersaus
-Varkenshaasrolletje in wiskey-pepersaus
VLEES/VIS BUFFET 2 € 21,60p.p incl.gratis Servies, alles kan vuil retour(min. 10 pers.)
-Kalfsvlees in calvadossaus met appel en rozijntjes
-Ossenhaasstukjes in mosterdsaus met gevarieerde champignons
-Mootje gepocheerde vers gerookte rode zalm in lichte kreeftensaus
VLEES /VIS BUFFET 3 € 21,60 p.p incl.gratis Servies, alles kan vuil retour(min. 10 pers.).
-Tongrolletjes gevuld met graved lakes en kruiden in dille-mosterdsaus
-Ossenhaasstukjes in stroganoffsaus met champignons en paprika
-Gevuld gerookt speenvarkenfilet met gekruid gehakt en pijnboompitten in wiskey-pepersaus
VIS-BUFFET € 22,15 p.p incl.gratis Servies, alles kan vuil retour(min. 10 pers.)
-Mootje gepocheerde rode zalm in lichte kreeftensaus
-Zeewolffilet met gebakken prei en gerookte zalm in dille-mosterdsaus
-Tongrolletjes gevuld met graved lakes en kruiden in noilly-pratsaus
ALLE VLEES-VIS BUFFETTEN ZIJN INCLUSIEF:
-Pommes gratin
-Rijst of tagliatelle
-Rozeval aardappeltjes met room
-Rauwkostsalade met frambozendressing
-Zoetekool salade met rozijnen en knoflook
-Komkommer/tomaat salade met vinaigrette dressing
evt. Aanvulling met div. Broodsoorten en boter á € 1,10 p.p. extra
BRAZILIAANSBUFFET a € 19,30 P.P. incl.gratis Servies, alles kan vuil retour(min. 10 pers.).
-Braziliaanse stoofpot van kip
-Zwartebonen met verschillende soorten vlees en worst
-Garnalen met paprika en tomaat in kokosmelk
-Zoete aardappel met spaanse peper en ui
-Rijst met knoflooken ui
-Flensje gevuld met gekruid gehakt (panqueca's)
-Tortillachips met quacomole
WALKING DINNER (21 BIRTHDAYPARTY) a € 29,00 p.p. incl. al het serviesgoed alles kan vuil retour.
Een avondvullend 6 gangen menu
bestaande uit:
-Ossenhaas carpaccio met pijnboompitjes,uitgebakken spekjes en parmezaanse kaas
-garnalen cocktail
-Ossenstaartsoepje met madeira
-Vispalet met gerookte forel,2 gamba's,graved lachs en mosterddillesaus
-warme beenham met rösti en monagaskaruitjes
-verse aardbeien met romanoffsaus
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EENVOUDIGE BUFFETTEN A€15,00 p.p.incl.gratis Servies, alles kan vuil retour(min.10 pers.)
A

-Kipstukjes in satésaus
-Babi ketjap
-Nasi
-Mihoen
-Zoetzure groenten
-Kroepoek

B

-Gehaktballetjes in champignonroomsaus
-Kip oriëntaal
-Puree rozetten
-Pommes gratin
-1 soort salade naar keuze(zoetekool, komkommer/tomaat,pasta,crudité salade)
-stokbrood en kruidenboter

C

-Kip italiaans
-Lasagne
-Tortellini
-Tagliatelle
-1 soort salade naar keuze(zoetekool, komkommer/tomaat,pasta,crudité salade)
-stokbrood en kruidenboter

D

-Enchilades gevuld met kip en gehakt
-Chilli con carne
-Gehaktballetjes in mexicaanse saus
-Taco chips
-1 soort salade naar keuze(zoetekool, komkommer/tomaat,pasta,crudité salade)
-stokbrood en kruidenboter

E

-Tongrolletjes gevuld met zalmmousse in kreeftesaus
-Tomaat gevuld met gehakt in zoetzuresaus
-Pureerozetten
-Pommes gratin
-Stokbrood met kruidenboter
-1 soort salade naar keuze(zoetekool, komkommer/tomaat,pasta,crudité salade)

F

-Boerenkoolstamppot
-Wortelstamppot
-Zuurkool
-Rookworst
-Gehaktbal
-Jus
-Uitgebakken spekjes

EENVOUDIG BUFFET A€16,00 p.p.incl.gratis Servies, alles kan vuil retour(min.10 pers.)
G

-Hazenpeper
-Pureerozetten
-Rodekool met appeltjes
-Kaneelappeltje gevuld met bosvruchten

H

-Babi pangang
-groenten omelet
-kip in oriëntaalse ketjapsaus
-pittige gehaktbal
-toemis boontjes
-pittig half eitje
-nassi
-bami
-zoetzure groenten
-kroepoek
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DESSERT: € 5,35 p.p. incl. gratis servies,.alles kan vuil retour( min.10 pers.)
Omelet Siberiënne ( roomijs met cake en eiwitschuim)
Geslagen gezoete room
Warme kersen
Verhuur servies:
Soepkop/schotel
€ 0,50
Bord
€ 0,35
Mes/vork
€ 0,60
Lepel
€ 0,30
Gebaksvorkjes
€ 0,25
Koffieservies met lepeltje
€ 0,60
Bierglas
€ 0,25
Longdrinkglas
€ 0,25
Wijnglas
€ 0,30
Champagneglas
€ 0,30
Side-plate ( gebaksbordje)
€ 0,30
Ijs/fruit coupe
€ 0,30
Koffiezetapparaat
€ 12,50 incl. 2 kannen en filters
10 asbakken en asbakleger
€ 3,50
Rechaud
€ 7,50
Het servies is wit met een bewerkte rand, U kunt al het servies vuil retour geven. Prijzen zijn incl.21 % btw

BEZORGVOORWAARDEN:
7 dagen in de week bij bestellingen boven € 80,- ,alles wordt bezorgd en weer opgehaald
Tarieven:
Vught bezorgen € 5,00
retour € 10,00
Omgeving binnen 15 km
bezorgen € 7,25
retour € 14,50
(omgeving is DenBosch,Boxtel,Rosmalen,Esch,Helvoirt,Cromvoirt,Empel)
boven 15 km wordt € 1,10 per kilometer in rekening gebracht
7 dagen in de week bij bestellingen boven € 230,Tarieven:
Vught
gratis
Omgeving binnen 15 km
gratis
Vanaf 15 km wordt € 1,10 per kilometer in rekening gebracht
(prijswijzigingen voorbehouden)

Alle maaltijden worden zo verpakt dat u ze alleen nog hoeft te verwarmen in oven of magnetron.
Wij kunnen bij meerdere maaltijden de gerechten voor u in schalen doen, u betaalt dan statiegeld
Per schaal. Dit krijgt u weer retour als de schalen terug komen.
Voor meer informatie of vragen over deze folder
TEL:
073-6565858

(www.thuisdineren.nl)
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