2 gangen € 22.3 gangen € 27.4 gangen € 32.-

Vierlinden@home
Wilt u thuis ook graag genieten van een heerlijk diner maar heeft
u geen zin om uren in de keuken te staan? Dan doen wij dat graag voor u!

Uit onderstaand menu kunt u zelf een diner samen stellen wat wij helemaal voor
u voorbereiden zodat u thuis alleen nog maar de borden op hoeft te maken en enkele
producten moet opwarmen.

Het menu kunt u op maandag 24 december bij ons afhalen tussen 15:00 uur en 18:00 uur,
zodat u hier op kerstavond, 1e kerstdag of 2e kerstdag heerlijk van kunt genieten.

Graag ontvangen wij uw bestelling uiterlijk 16 december.
Vul hier uw bestelformulier in.

Kerstmenu

2 gangen € 22.3 gangen € 27.4 gangen € 32.-

Gevulde bospaddenstoelen op een frisse salade met een paddenstoelen dressing.
Rundercarpaccio waarbij basilicum pesto, Parmezaanse kaas en salade.
Kruidensalade met huisgemarineerde zalm waarbij een dille dressing.
~~~~~~~~
Uiensoep met een kaastoastje
Bospaddenstoelen roomsoep
~~~~~~~
Kogelbiefstuk met peperroomsaus
Varkenshaas met champignon roomsaus
Gegrilde zalm met witte wijn botersaus
Groentenwrap gevuld met Old Amsterdam waarbij basilicumsaus.
(Deze worden geserveerd met aardappel gratin, aardappelkrielen, warme groenten en salade)

~~~~~~~
Chocolade creatie
Vers fruit salade met slagroom.

Bestelformulier
UIterlijk retour voor 16 december.

Naam: __________________________ Telefoonnummer: ________________
Aantal personen: __________________________ Tijdstip afhalen: _________
Voorgerecht
Gevulde bospaddenstoelen op een frisse salade met een paddenstoelen dressing*
Rundercarpaccio waarbij basilicum pesto, Parmezaanse kaas en salade
Kruidensalade met huisgemarineerde zalm waarbij een dille dressing
Soepen
Uiensoep met een kaastoastje*
Bospaddenstoelen roomsoep*
Hoofdgerecht
Kogelbiefstuk met peperroomsaus
Varkenshaas met champignon roomsaus
Gegrilde zalm met witte wijn botersaus
Groentenwrap gevuld met old amsterdam waarbij basilicumsaus
Dessert
Chocolade bavarois met slagroom
Vers fruit salade met slagroom
Kindermenu
Voorgerecht
Soep
Meloen met serranoham
Hoofdgerecht
Varkenshaas met champignonsaus
Kip spiesje met saté saus
Dessert
Vers fruit salade met slagroom
Chocolade bavarois met slagroom
Alle voorgerechten en soepen worden geserveerd met stokbrood en kruidenboter
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met groene groentes, aardappel gratin en aardappelkrielen.

Totaal

Kindermenu

2 gangen: _________ à € 22.- = _________

Soep:

_________ à € 3,50 = _________

3 gangen: _________ à € 27.- = _________

Voorgerecht:

_________ à € 4.75 = _________

4 gangen: _________ à € 32.- = _________

Hoofdgerecht: _________ à € 6.75 = _________
Nagerecht:
Totaalbedrag:

_________ à € 3.50 = _________
€ _________

