
 

  



ALGEMENE INFORMATIE  

Geachte heer/mevrouw  
 
Hierbij doen wij u een offerte toekomen voor het verzorgen van uw catering tijdens de feestdagen.  
Voor de feestdagen hebben wij een speciaal kerst buffet voor u samengesteld.  
 
Samenstelling van uw buffet:  
Standaard wordt dit buffet altijd verzorgd inclusief warme & koude bijgerechten.  
Daarnaast maakt u binnen dit buffet zelf een keuze voor 2 warme gerechten.  
 
Uw Kerst buffet kan worden verzorgd met: 
Borden, bestek & servetten tegen een meerprijs van € 2,00 per persoon.  
Vanaf 10 personen wordt uw buffet automatisch verzorgd inclusief warmhoud apparatuur.  
Onder de 10 personen zullen wij deze gerechten in ovenbestendige schalen leveren.  
 
Amuse Parade, Soep & Dessert:  
Uiteraard is het mogelijk om ook optioneel nog een amuse parade, soep of het dessert bij te bestellen.  
Op deze manier maakt u uw kerstbuffet helemaal compleet!  
 
Afhalen van uw buffet:  
Op zaterdag 24 december kunt u uw bestelling afhalen op onderstaand adres.  
Uiteraard maken wij hier een gezellige happening van en kunt u rekenen op een heerlijke versnapering.  
Deze uitgifte zal die dag plaats vinden tussen 14:30 – 17:00 uur.   
 
In de hoop u voldoende geïnformeerd te hebben, wensen wij u alvast heerlijke feestdagen toe!  

Met vriendelijke groet,  

Team Catering & Events Guido van Wolven 



Kerst buffet     Prijs p.p. vanaf 10 personen € 36,50 

 

Warm  (keuze uit 2 gerechten totaal)  

o Winterstoof 
Geserveerd met winterse groenten   

o Rollade van maïskip  
Geserveerd met winterse groenten   

o Duo van varken 
Langzaam gegaard buikspek en varkenshaasmedaillons geserveerd met champignonroomsaus  

o Gamba’s A la Plancha  
Geserveerd in verse lookolie en zeekraal  

o Kabeljauw met een dakje van 2 soorten kaas  
Geserveerd in  een beurre blanc saus met groene kruiden   

 

Warme bijgerechten  
 

o Verse wintergroenten mix  bestaande uit; koolrabi, pompoen, bataat, knolselderij & winterwortel  
o Truffel aardappelgratin gegratineerd met Parmezaanse kaas   

 

Koud 
o Knolselderij en wortelsalade met Granny Smith, gele rozijnen en walnoot  
o Lasagne van gerookte zalm uit Ierse wateren met groene kruiden salade en een romige champagne dressing 
o Carpaccio van Hert met een frisse salade en frambozen dressing  
o Huisgemaakte aardappelsalade van Roseval aardappelen met bacon en truffel  
o Salade van gemarineerde kippendij geserveerd met verse sinaasappel, feta en  

Granaatappel. Overgoten met een infusie van sinaasappel 
  

o Diverse soorten vers afgebakken brood 
o Kruidenboter & tomaten salsa   



Optioneel bij te bestellen            

Amuse Parade  € 7,00 per persoon  

Bestaande uit  

o Panna cotta van tomaat  
Met in Lavendel gemarineerde gamba en garnituur van tomaat en dille  

o Tartaar van gerookte zalm  
Met sjalotjes en groene kruiden geserveerd met een limoenmayonaise   

o Rouleaux van vitello tonnato  
Met truffelmayonaise en een crème van tonijn  

 

 
Soep       € 7,50 per persoon 
 

o Espresso van Fazanten bouillon  
Dubbel getrokken fazanten bouillon met garnituur van in ruit gesneden groenten  
en een Quenelle van fazant  

 
 
 
Dessert Parade    € 7,50 per persoon 
 
Bestaande uit  

o Chocolade mousse  
Met in koriander en chili gemarineerde ananas  
Panna cotta van steranijs  
Geserveerd met gekarameliseerde peer   

o Kaas terrine  
Huisgemaakt van brie, gember geitenkaas, Italiaanse kaas & oude cheddar  
begeleid met sjalotten jam 



 


