
Kerstbuffet 2019
Neem gerust contact op voor andere mogelijkheden.

Relaxte Kerst ?
Catering Service De Patrijs komt ook dit jaar 
weer met 2 heerlijke buffetten!
Bestel op tijd! bel of mail voor reservering. 
(24 dec. vanaf  14.00 uur afhalen)

KERSTBUFFET:

Koude gerechten box
• Rundvleessalade  • Eisalade
• Huzarensalade  • Kip tropical
• Ambachtelijk   • Huisgemaakte 
   stokbrood       kruidenboter
 
Warme gerechten
• Varkenshaas in champignonroomsaus
• Beenham in honingmosterdsaus
• Gehaktballetjes in satésaus
• Kip in pangangsaus

Bijgerechten
• Aardappelgratin  • Nasi

KERSTBUFFET LUXE:

Voorgerechten box 
• Stokbrood  • Paté
• Huisgemaakte   • Smeersels
   kruidenboter  • Kip tonnato
• Ei truffelsalade  • Steak tartaar
• Serranoham rolletjes  • Gamba’s

Soep
• Courgette pastinaak soep  of Paprika soep

Hoofdgerechten
• Rollade in zoete saus • Zalm in kreeftensaus
• Kip met mozzarella    • Biefstuk stroganoff
• Aardappelgratin • Rijst met groente

Nagerechten
• Proeverij van rood fruit

(bereiding: zie achterzijde)

  Luxe buffet:   € 29,95
  Buffet zonder soep:   € 26,95
  Buffet zonder nagerecht:  € 26,95
  Kinderen:   € 14,95
  Kerstbuffet   € 19,95€



Soep • Vul een pan ruim met water
  • Plaats de soep (nog in de   
   verpakking) in het water
  • Soep ca. 30 min op 90°C opwarmen
   (niet laten koken!)
 
 
Stokbrood • Verwarm oven voor op 180 °C
  • Bak het brood 4 min. af in de oven

Hoofdgerecht • Vul een pan ruim met water
  • Plaats het gerecht (nog in de  
   verpakking) in het water
  • Gerecht ca. 50-60 min op 90°C  
   opwarmen. (niet laten koken!)

Gratin • Verwarm oven voor op 180 °C
  • Plaats de Gratin in de oven en  
   laat het 40 min. bakken

Kip Mozzarella • Verwarm oven voor op 180 °C
  • Plaats de Kip Mozzarell in de  
   oven en laat het 20 min. bakken
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Snackbox

•Water •Diverse kookpannen
•Bakpan •Oven

De Feestdagen
Lekker vieren!

Ideaal voor de feestdagen!
de snackbox van De Patrijs! Samen 
met familie en vrienden genieten van 
de lekkerste hapjes, en dat zonder 
gedoe besteld bij Catering Service   
De Patrijs!

Maar dat wil niet zeggen dat het 
alleen voor de feestdagen is.  
De Snackbox kan het hele jaar 
door voor elke gelegenheid besteld  
worden.

 Snackbox 6 personen: € 24,95
 Tapasbox 4 personen: € 27,95€


