Kerst/december catering 2019
WIJ GEVEN GRAAG ADVIES, HOE? Z.O.Z.
LET OP enkele producten zijn pas te bestellen vanaf 2 of 4 porties

Kies uw voorgerecht
≥2
≥2
≥1
≥1

Misterstraat 50 - Winterswijk
Tel. 0543 520 957
info@bonappetitwinterswijk.nl

Tomaten crème soep
Champignonsoep
Broodplankje: brood met pesto van basilicum, tomaattapenade, kruidenboter
Rundercarpaccio (met mesclun sla, dressing, kaas & pijnboompitjes)

4,50 p.p.
4,50 p.p.
4,50 p.p.
7,75 p.p.

Kies uw salade (mooi opgemaakt met verse ingrediënten en gevulde eieren)
≥4
≥4
≥4

Rundvleessalade (met ham & asperge)
Russisch ei salade (met gerookte zalm, makreel, forel & tonijn)
Zalmsalade (met gerookte zalm)

6,50 p.p.
9,00 p.p.
9,00 p.p.

Kies uw vlees/vis (2 tot 3 soorten vlees/vis p.p. is voldoende voor een normale maaltijd)
≥4
≥4
≥4
≥4
≥4
≥4
≥4

Beenham met honing-mosterdsaus (koude saus, apart geserveerd)
Beenham met champignonroomsaus
Kalkoenfilet in sinaasappelroomsaus
Gehaktballetjes in pindasaus
Varkenshaassaté (in pindasaus)
Varkenshaasmedaillons in peperroomsaus
Vispannetje (div. soorten vis in een roomsausje)

5,25 p.p.
5,25 p.p.
5,25 p.p.
4,00 p.p.
5,75 p.p.
5,75 p.p.
5,75 p.p.

Kies uw aardappelproduct (1 soort p.p. is voldoende voor een normale maaltijd)
≥4
≥4

Gebakken aardappelen met spekjes & ui
Dennenappels (aardappelkroketjes)

3,25 p.p.
3,25 p.p.

Kies uw rauwkostsalade (1 soort p.p. is voldoende voor een normale maaltijd)
≥1
≥4
≥4
≥4

Basis (met o.a. komkommer, tomaat, paprika, ei)
Vegetarisch (basis met zongedroogde tomaat, mozzarella & pijnboompitjes)
Tonijn (basis met tonijn & rode ui)
Zalm (basis met gerookte zalm & kappertjes)

3,00 p.p.
3,25 p.p.
3,25 p.p.
4,00 p.p.

Kies uw nagerecht
≥1
≥1
≥1
≥1

Vers fruit salade
Slagroomsoftijs met aardbeiensaus
Slagroomsoftijs met chocoladesaus
Slagroomsoftijs met caramelsaus

3,75 p.p.
3,00 p.p.
3,00 p.p.
3,00 p.p.

www.bonappetitwinterswijk.nl - tel. 0543 520 957 - info@bonappetitwinterswijk.nl

VERVOLG KERST/DECEMBER CATERING BON APPETIT
≥1

Bavarois (mooi gegarneerd, 1 is voor 4-6 pers.):
Kies uw smaak: Aardbei, Bitterkoekjes of Chocolade

11,00
per stuk

BRUNCH of LUNCH
Kijk voor een heerlijke, complete brunch of lunch op de bestellijst voor een verrassingspakket.
Vul een basispakket aan om het nog persoonlijker te maken!

Kerstlunch-ook via onze bestellijst verrassingspakket, hieronder enkele voorbeelden:
≥ 1 Speltbol donker
1,30 p.stuk
≥ 1 Roomboter croissant
1,00 p.stuk
≥ 1 Waldkorn
1,00 p.stuk
≥ 1 Italiaanse bol
1,00 p.stuk
≥ 1 Rustiek stokbroodje wit
1,00 p.stuk
≥ 1 Rustiek stokbroodje bruin
1,00 p.stuk
≥ 1 Zacht wit bolletje
0,60 p.stuk
≥ 1 Kaiserbroodje
0,60 p.stuk
≥ 1 Huisgemaakte tonijnsalade
2,50 p.stuk
≥ 1 Huisgemaakte eiersalade
2,50 p.stuk
≥ 1 Gerookte zalm
4,50 p.100gr
≥ 1 Verse jus d'orange
4,50 p.500ml
≥ 1 Sapmix (aardbei, banaan & sinaasappel)
5,00 p.500 ml
Combineer lekkere gerechten van deze lijst of kijk op onze bestellijst verrassingspakket

GRAAG ADVIES? Vul hieronder alle gegevens in en wij sturen u een voorstel op maat!
Aantal personen:

volwassenen

kinderen tot 12 jaar

Mailadres:
Kruis uw gewenste gerechten aan, wij sturen u een passend voorstel.
Afhalen of bezorgen* (* vraag naar de mogelijkheden):
Gewenste afhaal/bezorgdatum:
Gewenste tijdstip:
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
Betaling vooraf:
contant / overmaken
Rekeningnummer: NL.48.RABO.01235.96.300 ten name van Bon Appetit

