EINDEJAARSFOLDER
Aperitiefhapjes pakket (5 stuks):

5,00 EUR pp

Wrap met kip en ananas – mini pizza mozzarella – croque met ger. zalm – opgevulde videe met ganda – vitello tonato .

Soepen

2,00 EUR pp

Tomatenroomsoep met balletjes
Bospaddenstoelenroomsoep
Aspergecremesoep

Voorgerechten
Napolitaanse tongrolletjes (3st) en scampi’s (3st)

9,50 EUR pp

Scampi’s (6st) in duivels sausje

9,50 EUR pp

Meloen met parmaham en cruditeiten

8,50 EUR pp

Gravad lax (gemarineerde zalm) met zure room, rucola en rode biet

9,00 EUR pp

Visserspotje van de Chef met witte wijnsaus

9,00 EUR pp

Hoofdgerechten
* Feestelijk gevuld kalkoengebraad, roomsausje van calvados en appeltjes, broccoli/bloemkool in kaassaus, groene kool &
spek en mini wortelmix

11,00 EUR pp

*Opgevuld varkenshaasje met bosvruchtensaus, broccoli/bloemkool in kaassaus, groene kool & spek en oventomaatjes
13,00 EUR pp
*Hertekalffilet in rode wijn saus, knolselderpuree, groene kool & spek, mini wortelmix

17,00 EUR pp

*Hindestoofpotje met rijkgevulde wildsaus, appel/veenbes en mini wortelmix

13,50 EUR pp

*Vispannetje van de Chef

14,00 EUR pp

Aardappelbereiding naar keuze: verse frietjes, verse kroketjes, gratin-aardappelen, aardappelnootjes.

Per volledige menu (soep-voorgerecht-hoofdgerecht)
worden de hapjes gratis aangeboden.

Tel 058/31.37.42

info@edmar-catering.be

Albert I laan 66 8630 Veurne

KOUD BUFFET


Vleesbuffet: 9 soorten vlees
13,00 EUR pp
o Gek. ham/asperge, ger. ham/meloen, ardeens gebraad, kippenpelon, tomaat met
vleessalade, paté, rosbief, salami en vitello tonnato.



Visbuffet: 9 soorten vis
19,00 EUR pp
o Verse zalmfilet, ger. zalm en heilbot, tomaat garnaal, pêche tonijn, krabsalade, ger.
forel, rivierkreeftje en tongrolletje met zalm en gerookte vismousse.



Gemengd buffet: 4 soorten vlees en 6 soorten vis
19,00 EUR pp
o Huisgemarineerde verse zalmfilet, ger. zalm en heilbot, tomaat garnaal, rivierkreeftje
en tongrolletje met zalm en ger. vismousse, gek. ham/asperge, ger. ham/meloen,
ardeens gebraad, kippenpelon,



Luxe buffet: 4 soorten vlees en 8 soorten vis
24,00 EUR pp
o Huisgemarineerde en gegrilde zalmfilet, ger. eendeborst, ger. heilbot, tomaat
garnaal, zeevruchtenmix, rivierkreeftje, wrap met tartaar van zalm, tongrolletje met
gerookte vismousse, gek. ham/asperge, ganda/meloen, vitello tonnato,

Alle buffetten zijn afgewerkt met een garnituur, ½ eitje, verse groenten, aardappelsalade,
pastasalade, sauzen en broodjes!
Per aankoopschijf van 60 EUR wordt een gratis fles cava aangeboden!
e-mail info@edmar-catering.be – website www.edmar-catering.be

Bestellingen kerstperiode tot 20/12/2017.
Bestellingen eindejaarsperiode tot 27/12/2017.
Afhalingen kerstavond van 14.00h tot 17.00h.
Kerstdag koude buffetten van 10h tot 12h.
Afhalingen oudejaarsavond van 14.00h tot 17.00h.
Nieuwjaarsdag koude buffetten van 10h tot 12h.

LET OP: Wij hebben GEEN

