Kerst 2018
Catering Zutphen staat ook deze feestdagen klaar voor u. Onze chef-kok Antwan heeft een
heerlijk kerstdiner voor u samengesteld, met daarnaast onze andere mogelijkheden om u
tijdens de feestdagen te voorzien van veel lekkers om uw eigen diner of feest avond
culinair in te vullen.

Kerst traiteur menu

per persoon € 32,50

Voorgerecht (€ 9,50)
Gerookte zalm
ambachtelijk gerookte zalm van de BBQ, met knolselderij puree, quinoa en een
appeldressing
of
Kemperhoen
rol van Kemper hoen met gerookt buikspek, koolsalade en een truffelmayonaise
Hoofdgerecht (€ 17,50)
Zeeduivel
sousvide gegaard met venkelrisotto en kreeftensaus
of
Jachtschotel
stoofschotel van wild uit de omgeving met zilveruien, peperkoek en paddenstoelen
Nagerecht: (€ 6,50)
Kerst dessert
Kerstdessert bestaande uit chocolade brownie, witte chocolade mousse, krokante pecan
noten, karamel saus en vanille ijs

Uitbreiding van het menu met soep (meerprijs € 11,00 per liter 4 personen)
Aardappeltruffelsoep
soep van biologische Laura aardappelen met zwarte truffel
of
Dubbel getrokken runderbouillon
met drie soorten selderij en Madeira
Mocht u specifieke allergenen, dieet of vegetarische wensen hebben dan vernemen wij dat
graag zodat wij u een passend voorstel kunnen doen.

Uitleg kerstdiner:
U krijgt bij het voorgerecht brood en gezouten boter, en bij het hoofdgerecht krijgt u een
bijpassend garnituur. Ook iets lekkers bij de koffie vergeten wij niet.
Het kerstmenu wordt compleet voorbereid bij u geleverd op 24 december,
Wij bereiden alles zo dat u het slechts nog op bord hoeft te leggen. Alleen de soep en het
hoofdgerecht behoeven nog warm gemaakt te worden. Hiervoor krijgt u een
gebruiksaanwijzing meegeleverd. U heeft geen bijzondere materialen nodig: een oven en
een fornuis volstaan.
Natuurlijk kunnen wij voor speciale wensen het menu aanpassen.

Verder te bestellen:
Tafelbrood: € 2,00 p/p
Ambachtelijk gebakken tafel breekbrood met kruidenboter.
Maaltijd salades:
Onze huisgemaakte salades mogen dit jaar ook niet ontbreken, de salades worden bereid
met verse ingrediënten en gegarneerd met diverse soorten vis en vlees. De salades zijn
vanaf 4 personen te bestellen.
Rundvlees salade 500gr p/p (hors d’oeuvere) € 12,50 p/p
Rundvleessalade afgegarneerd met o.a. gevulde eieren, rauwkost salade, paté, rosbief,
fricandeau, hamrolletjes etc.
Zalm salade 500 gr p/p (hors d’oeuvere) € 14,50 p/p
Zalmsalade, afgegarneerd met o.a. gevulde eieren, rauwkost salade, en diverse soorten vis
zoals gerookte zalm, paling, rivierkreeftenstaartjes etc.

Bezorging tijdens de kerst:
Wij bezorgen de bestelde gerechten op 24 december wij rekenen hiervoor in Zutphen,
Warnsveld en Brummen € 7,50. Buiten deze plaatsen €15,00 met een maximum van 20 km,
daarbuiten € 15,00 plus € 0,30 per gereden km.

