
Kerst-thuisbuffet 2017

Speciaal voor de kerst hebben wij weer een kerst-thuis buffet samengesteld. 
De warme gerechten kunt u eenvoudig thuis opwarmen d.m.v. onze warmhoud apparatuur.

Het buffet bestaat uit de volgende schotels en gerechten.

Koude schotels
Rundvleessalade
Scharrelsalade

Rosbief en gegrilde rollade
Schotel met diverse soorten ham en meloen

Stokbrood met kruidenboter

Warme gerechten
4 vleesgerechten, hierbij kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden.

Gebraden Genemuider rib met roomsaus
Gestoofd rundvlees in stroganoffsaus

Gegrilde kipdijfilet met Japanse roerbakgroenten in teriyakisaus
Varkenshaas in champignonroomsaus

Varkenshaassaté in satésaus
Gegrilde spare ribs óf kipdrummets

Kipsatéstokjes van malse kipdijfilet in satésaus

3 bijgerechten, hierbij kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden.
Krielaardappeltjes met spekjes en ui

Aardappelgratin
Aardappelpartjes rozemarijn/knoflook

Bami óf nasi óf basmati rijst
Broccoli-bloemkoolschotel met Hollandaise saus

Prijs per persoon € 16,95.
Bestellen vanaf 10 personen.

Eventueel uit te breiden met koude visschotel.
(zalmsalade, haringstukjes, gebakken mossels, garnalen, gerookte zalm en palingfilet)

Vanaf 5 personen, prijs per persoon € 3,95.

U krijgt hierbij warmhoud apparatuur te leen (inclusief benodigde brandpasta en gebruiksaanwijzing). 
Hierbij geldt op = op. 

Ons Kerst-thuisbuffet kunt u bestellen t/m woensdag 20 dec 2017.
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Kerstspecials bestelformulier 2017

Gildeslager van Ingen heeft alles in huis om de 
feestdagen tot een culinair succes te maken. Wij  
helpen u graag bij uw keuze en geven u graag de 
juiste adviezen over het bereiden van onze  
specialiteiten.

Naam __________________________________________
Adres __________________________________________
Telefoonnummer _______________________________

Bestellingen graag inleveren voor donderdag  
21 december 2017.

Lekkere rollades
Een groot stuk vlees past echt bij het kerstdiner. 
Diverse gewichten, heerlijk gekruid.
 Aantal/Gewicht
Varkensfilet- of ribrollade              _____  _____
Schouderfiletrollade               _____  _____
Kiprollade                    _____  _____
Kalkoenrollade               _____  _____
Runderfiletrollade               _____  _____
Runderbraadrollade               _____  _____
 
Carpaccio 
Populair voorgerecht. Wij maken dit van dun  
gesneden super malse biefstuk.

Aantal
Per bordje € 3,85           __________
Aanvulling € 1,00           __________
Kaas, pijnboompitjes en dressing

Kalkoen
Bij ons bent u aan het juiste adres voor verse 
kalkoen. 

Aantal/Gewicht
Hele kalkoen 2-2.5, 2.5-3.5, 3.5-4 kg             _____  _____
Kalkoenfilet/-haas                     _____  _____
Kalkoendijen 500 gr -750 gr              _____  _____
Kalkoendrumstick                    _____  _____

Hammetjes
Heerlijk mals, licht gepekeld hammetje met een  
kruidenrub. Vacuum verpakt en gegaard. 

Aantal
900g – 1300g (per 100 gram € 1,69)        __________

Gourmet 
Zie onze website voor de vleessoorten.
        Aantal
Standaard (prijs p.p. € 6,50)    __________
De luxe (prijs p.p. € 8,65)    __________
Steengrill (prijs p.p. € 6,75)    __________
Fondue (prijs p.p. € 6,50)    __________
Aanvullingspakket vanaf 4 pers. (p.p. € 4,50) 
 
Luxe opgemaakte salades
Met ambachtelijke vleeswaren en vers fruit.

Aantal
Huzarensalade (prijs p.p. € 2,50)     __________
Rundvleessalade (prijs p.p. € 2,50)         __________
Scharrelsalade (prijs p.p. € 2,50)         __________
Zalmsalade (prijs p.p. € 3,75)         __________
Opgemaakt met gerookte zalm en diverse vissoorten

Gemak uit eigen keuken
Kant-en-klaar, alleen opwarmen. Bakjes ± 1 kg.

Aantal
Genemuider rib in roomsaus         __________
Varkenshaas in champignonroomsaus         __________
Rundvlees in stroganoffsaus   __________
Varkenshaas in satésaus    __________
Kipfiletsaté in satésaus    __________
Kippenstoofschotel      __________
Aardappelgratin     __________
Brocolischotel     __________

Lekker wild 
Bestellen t/m zaterdag 16 dec.         Aantal
Hertenbiefstuk     __________
Wildzwijnbiefstuk/-filet          __________
Parelhoenfilet     __________
Eendenborstfilet     _____


