Betreft: kerstspecials december 2017, keuze uit; 3 kerstbuffetten,
hartige kerst bites, feestelijke kerstsalades en een kerstbrunch
Geachte

gast,

Met veel plezier & enthousiasme hebben wij wederom voor u onze nieuwe
kerstspecials samengesteld.
Graag te bestellen via info@voscatering.nl of telefonisch 0566 623218
voor donderdag 21 december 2017.
Bezorgtijden kerstbuffetten & Brunch tussen 12.00-14.00 uur
en 16.30-18.30 uur.
U mag zelf het buffet ook afhalen op 1e of 2e kerstdag, tijd in overleg.
Afhalen van kerstsalades, hartige bites
tussen 11.00 – 13.00 uur op 1e of 2e kerstdag
Graag kontante betaling bij levering (er is geen pinautomaat op locatie)
Buffetten bezorgen wij ook buiten de regio (max. ca.25 km) vanaf 15 personen
en wij berekenen dan eenmalig € 15,00
U kunt, bij opdracht, verzekerd zijn van een gastvrije ☺ en professionele
uitvoering.

Gastvrije kerstgroet uit Grou,
Jan en Froukje Vos & Team Vos Catering

BUFFET

smûk

‘ beschut; gezellig, knus’

€ 24,95 per persoon

Vanaf 6 personen

Lekker hartig vooraf;
Kerst amuse van zalmmousse en dille op een bedje
van licht gemarineerde komkommer
Kerstsalade van kip met appelblokjes, verse selderij en perzik
in een strelend zacht honingsausje
Feestelijke verassing van fazant en zuurkool

Warme gerechten;
Varkens lende (rouleau) met een farce van verse ui, gehakt en kruiden
in een donkere sjalottenjus
Kiprollade met een heerlijke demi glace saus
met fijne stukjes appel en cranberries

Bijgerechten;
Aardappelgratin taartje met aardpeer en pastinaak
Kerrierijst met gemengde oosterse groenten en specerijen
Wilde®mannetjes gestoofd in rode wijn en kaneel

Inclusief ambachtelijk gebakken rustiek broodjes en kruidenboter.

Incl. Servies en bestek en bezorgen in regio Grou

BUFFET

swiid

‘luisterrijk, groots, indrukwekkend’

€ 27,95 per persoon

Vanaf 6 personen

Lekker hartig vooraf;
Kerst amuse van zalmmousse en dille op een bedje
van licht gemarineerde komkommer
Kerstsalade van kip met appelblokjes, verse selderij en perzik
in een strelend zacht honingsausje
Feestelijke verassing van fazant en zuurkool

Warme gerechten;
Varkensrouleau met een farce van verse ui, gehakt en kruiden
in een donkere sjalottenjus
Kiprollade met een heerlijke demi glace saus
met fijne stukjes appel en cranberries
Wildstoof met Wieger Ketellapperkoek, authentieke
kruiden; tijm, jeneverbes, laurier, en in een krachtige Bourgondische stoof van
wortels, uien, knolselderij en rode wijn

Warme bijgerechten;

Aardappelgratin taartje met aardpeer en pastinaak
Kerrierijst met gemengde oosterse groenten en specerijen
Wilde®mannetjes gestoofd in rode wijn en kaneel

Inclusief ambachtelijk gebakken rustiek broodjes en kruidenboter.

Incl. Servies en bestek en bezorgen in regio Grou

BUFFET

skoander

‘uitmuntend, voortreffelijk’

€ 29,95 p.p.

Vanaf 6 personen

Lekker hartig vooraf;
Kerst amuse van zalmmousse en dille op een bedje
van licht gemarineerde komkommer
Kerstsalade van kip met appelblokjes, verse selderij en perzik
in een strelend zacht honingsausje
Feestelijke verassing van fazant en zuurkool

Warme gerechten;
Varkensrouleau met een farce van verse ui, gehakt en kruiden
in een donkere sjalottenjus
Kiprollade met een heerlijke demi glace saus
met fijne stukjes appel en cranberries
Wildstoof met Wieger Ketellapperkoek, authentieke
kruiden; tijm, jeneverbes, laurier, en in een krachtige Bourgondische stoof van
wortels, uien, knolselderij en rode wijn

Warme bijgerechten;
Aardappelgratin taartje met aardpeer en pastinaak
Witlofschotel met ham en kaas
Kerrierijst met gemengde oosterse groenten en specerijen
Wilde®mannetjes gestoofd in rode wijn en kaneel
Inclusief ambachtelijk gebakken rustiek broodjes en kruidenboter.

Incl. Servies en bestek en bezorgen in regio Grou

FEESTELIJKE KERSTSALADES 2017
Vanaf 4 personen

Huzarensalade

€ 9,50 p.p.

Aardappelsalade & Tynje taler ( vegetarisch)

€ 10,50 p.p.

Ambachtelijke Rundvleessalade

€ 11,50 p.p.

Romige kerrie/kipfilet salade

€ 11,50 p.p.

Tonijnsalade

€ 13,50 p.p.

Zalmsalade

€ 13,50 p.p.

Robuuste frisse salade van aardappel, augurk, wortel, ham en doperwtjes
gepresenteerd met gevulde eieren, rauwkost snoeperijen, fijne vleeswaren,
luxe sla – en fruitsoorten.
Romige salade van aardappel met Tynje taler kaas en appel
Gepresenteerd met gevulde eieren, rauwkost snoeperijen, luxe
sla - en fruitsoorten.

Gepresenteerd met gevulde eieren, rauwkost snoeperijen,
fijne vleeswaren, luxe sla – en fruitsoorten.
Met rozijnen, appel, vers gesneden selderij
Gepresenteerd met gevulde eieren, rauwkost snoeperijen,
fijne vleeswaren, luxe sla – en fruitsoorten.

Met tonijn, rode ui, mais en tomaatjes in een romige mayonaise
Gepresenteerd met gevulde eieren, rauwkost snoeperijen, zalmforel
en luxe sla – en fruitsoorten.

Stevige salade met zalm en aardappel in een romige limoen mayonaise
Gepresenteerd met gevulde eieren, rauwkost snoeperijen, zalmforel
en luxe sla – en fruitsoorten.
* Fijne vleeswaren; achterham, rauwe ham en rollade
* Garnering met; meloen, ananas, druiven, snoeptomaatjes,
komkommer, paprika – stripes.

Inclusief ambachtelijk gebakken rustiek broodjes & kruidenboter.

FEESTELIJKE Amuses 2017
Vanaf 35 stuks € 49,00

Plateau met voortreffelijke amuses;
Kerst amuse van zalmmousse en dille op een bedje
van licht gemarineerde komkommer
Kerstsalade van kip met appelblokjes, verse selderij
en perzik
in een strelend zacht honingsausje
Feestelijke verassing van fazant en zuurkool
Huisgemaakt gevuld eitje en feestelijke garnering*
Sateetje van mozzarella, snoeptomaatje en basilicum*
Hapje van huisgerookte forel
met een toefje limoen crème
(Specialiteit van het huis en eigenvangst)

De hartige kerstbites worden gepresenteerd op een cateringschaal incl.
verpakkingsdoos

FEESTELIJKE Kerstbrunch 2017
Vanaf 6 personen € 17,50 p.p.

Versgebakken op de dag van levering;
Luxe assortiment broodjes ca., 2,5 broodje p.p.
Triangel
Ciabatta,
Meergranen,
Petit pain (wit & bruin)
Mini rustiek broodje
Plakje luxe Kerststol met amandelspijs p.p.
Vleesplateau ; achterham, rollade, rosbief, jonge en oude kaas
Warme omeletjes naturel met crispy bacon

(geleverd in shaving dish)

Zoetigheden; honing, hagelslag en jam
Boter; roomboter en margarine
Incl. fles Biologische wijn (wit of rood naar keuze)

Incl. Servies & bestek en bezorgen in de regio Grou

