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Voor uw kerstdiner 

✓ Stel zelf uw buffet samen 
✓ Geen dagenlang stressvol boodschappen doen 
✓ Geen uren met de kerst in de keuken staan 

 

Dit jaar kunt u diverse soorten salades, soepen, vlees, gerechten sous vide en toetjes bij 
ons bestellen. 
Op het moment van gebruik kunt u de gerechten sous vide eenvoudig in de verpakking 
verwarmen. 
 

Salades uit eigen keuken 
 

Tonijnsalade  250 gram - € 3,75 500 gram - € 7,50 
 

Rundvleessalade 250 gram - € 2,50 500 gram - € 5,00   Rauwkostsalades 

 
Brunchsalade  250 gram - € 2,50        500 gram - € 5,00                                 Waldorfsalade  250 gram - € 3,50 500 gram - € 7,00 
           Huissalade  250 gram - € 3,50 500 gram - € 7,00 
Ei van Columbus 250 gram - € 3,25 500 gram - € 6,50   Slanksalade  250 gram - € 3,50 500 gram - € 7,00 
           Crispy salade  250 gram - € 3,50 500 gram - € 7,00 
           Italiaanse salade 250 gram - € 3,50 500 gram - € 7,00 
           Rode biet rucola 250 gram - € 3,50 500 gram - € 7,00 
           Appel komkommer 250 gram - € 3,50 500 gram - € 7,00 
           Vers fruit salade 250 gram - € 3,75 500 gram - € 7,50 

                                                   

     Rauwkost trio, 3 soorten rauwkost  500 gram - € 7,95 
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Soepen 

Tomatensoep   per liter € 6,99 
Groentesoep     per liter € 6,99 
Mosterdsoep   per liter € 6,99 
 

✓ 1 liter soep is goed voor 3 borden 

Hoofdgerechten, sous vide bereid 

Gemarineerde spareribs gegaard in de oven, alvast voor u gesneden, 500 gram € 7,95 
 
Medaillons van varkenshaas in verse champignon roomsaus, 500 gram € 8,95 
 
Ossenhaaspuntjes in een goed gevulde stroganoff saus, 500 gram € 10,95 
 
Boeuf Bourguignon een heerlijk stoofpotje volgens traditionele Franse receptuur, 500 gram € 8,95 
 
Gehaktballetjes in huisgemaakte zigeunersaus, 500 gram € 7,95 
 
Gemarineerde kipdijsaté in ambachtelijke pindasaus, 500 gram € 8,95 
 
Varkensfricandeau rollade gebraden en gesneden, 250 gram € 6,95 
 
Heerlijke beenham, gegaard en gesneden, 250 gram € 6,95 
 

✓ Een portie is goed voor 1 persoon 

 
Gepocheerde zalm, 500 gram € 19,95 
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Top vlees van Bolscher 

Entrecote 200 gram € 8,75 

Biefstuk 175 gram € 5,80 

Varkenshaas 160 gram € 3,00 

Ribeye  200 gram € 8,50 

Schnitzel 150 gram € 1,95 

 

Aardappelproducten 
 

Aardappelpannenkoek 500 gram € 2,50 
 
Bistrokrielen   500 gram € 2,50 

Sausjes en kruidenboter - Ambachtelijk bereid in eigen keuken 

Zigeunersaus  cupje € 2,50 

Smulsaus  cupje € 2,50  Toetjes     

Knoflooksaus  cupje € 2,50  Monchou  stuk € 2,25  

Kruidenboter  cupje € 2,95         Advocaat  stuk € 2,25 

Aardbeien  stuk € 2,25 

Stroopwafel  stuk € 2,25 
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Vúr op de “Bakplaatte”  

De Twentse Broadschöttel € 18,95 p.p. - een heerlijk menu voor op de bakplaat. 

• Kipfilet, saté , biefstuk, zalmfilet, beefburger, varkenshaas, varkensribeye        

• Rundvleessalade, tonijnsalade, ei van columbus, 3 soorten rauwkost 
 

• Stokbrood sausjes en kruidenboter 
 

 

De Party-pan 

✓ Een elektrische pan met 6 vakken € 79,95 

Gevuld met 150 heerlijke hapjes: satéstokjes, gehaktballetjes, tv sticks, grillworst, spareribs en slavinkjes 

✓ Een elektrische pan met 4 vakken € 39,95 

Gevuld met 80 lekkere hapjes: satéstokjes, gehaktballetjes, tv sticks, slavinkjes 

 

 

 

 

  


