De feestdagen staan weer voor de deur en ook dit jaar hebben wij een culinaire kaart voor u
samengesteld.
Wij presenteren u een 3 of 4 gangenmenu, basisproducten en buffetten. Al onze producten zijn zo
samengesteld en verpakt dat u ze alleen maar hoeft te serveren of op te warmen.

Kerstmenu
Soepen
Courgettesoep met verse knoflook en croutons (Actueel!)
Of
Heldere kalfsbouillon met verse garnituur
Of
Romige Bospaddenstoelensoep

Tussengerechten
Zalmcarpaccio (Actueel!)
Of
Wrap met kip, mais en cajunsaus (koud gerecht)
Of
Vitello tonnato

Hoofdgerechten
Brisket (rundvlees), met romige saus en verse bospaddenstoelen (Actueel!)
Of
Oosters vispotje met diverse soorten vis en zoet zure saus (Actueel!)
Weense varkenshaas
Of
Sukade met hele sjalotjes en rode wijnsaus

Dessert

Limoncello Tiramisu met slagroom (Actueel!)
Of
Witte mousse met slagroom

3 gangenmenu: voorgerecht, hoofdgerecht en dessert

€ 18.95 p.p.

4 Gangenmenu: voorgerecht, hoofdgerecht, tussengerecht en dessert

€ 21.95 p.p.

Bij elke gang kunt u uw keuzes aangeven per persoon, wij geven u hier uiteraard een wijnadvies bij,
welke wij u desgewenst kunnen leveren.

Bijgerechten
Aardappelgratin met pulled pork (Actueel!)

€ 4,25 p.p.

Groente combinatie van bloemkool, worteltjes en peultjes met kruidenboter

€ 2,25 p.p.

Rode kool met appeltjes

€ 1.95 p.p.

Griekse salade met olijven en feta

€ 2,25 p.p.

Vlinderpastasalade

€ 1.95 p.p.

Aardappelsalade

€2,10 p.p.

Koude schotel (rundvleessalade)

€2,25 p.p.

Verse fruitsalade

€ 3,10 p.p.

Stoofpeertjes

€ 1,10 p/stuk

Aanvullende gerechten
Irish stew (250 gram p.p.) (Actueel!)

€ 3,25 p.p.

Kippenragout (250 gram p.p.)

€ 2.95 p.p.

Kip stroganoff (250 gram p.p.)

€ 3,10 p.p.

Zuurvlees van het huis (250 gram p.p.)

€ 2.95 p.p.

Konijnenbout van het huis (per stuk)

€ 6.95 p.p.

Beenham met pepersaus (250 gram p.p.)

€ 4,95 p.p.

Kip pilaf (250 gram p.p.)

€ 3,10 p.p.

Buffetten
Koude schotel (rundvleessalade) luxe gegarneerd

€ 7.50 p.p.

Ambachtelijke koude schotel (rundvleessalade), ham asperge bieslook rolletje
Gevuld ei met pesto creme, gevulde tomaat en Ardennerham met meloen

Buffet DC exclusief
Koude schotel (rundvleessalade) van het huis
Ham asperge bieslook rolletje
Gevulde tomaat met garnaaltjes
Gevuld ei met pesto crème
Rauwe ham met meloen
Verse fruitsalade
Diverse rauwkostsalades
Visplateau van gerookte zalm, makreel en
forelfilet met cocktail en ravigottesaus
Fijne lapjes beenham met champignonroom en kip stroganoff
Gebakken zalmfilet met zachte roomsaus
Gegratineerde aardappelen
Diverse broodjes
Stokbrood en Turks brood
Kruidenboter

Varkenshaas ipv. beenham, meerprijs: € 2.95 p.p.

€ 22.95 p.p.

Nieuw: Babushka hapjesplank

€ 49.95 voor 5 pers.

Babushka Hapjesplank XL, 5 en 7 bakjes met deksel, divers gevuld met:
Prikker met galiameloen en ardennerham
Peppadew gevuld met roomkaas
Griekse olijven
Gegrilde kastanjechampignons
Mini mozzarella bolletjes
Blokjes kaas en cervelaat
Gegrilde chicken wings
Snackballetjes
Kipsaté hapje
Kipkluifjes
Kippeling (Actueel!)
Frisse tonijnsalade

Deze plank is gevuld met ongeveer 10 hapjes per persoon en is voor 5 personen. Prijs per plank en
kost € 49,95
NB: voor deze planken berekenen wij een borg van € 7,50 per plank. De planken dienen
onbeschadigd retour geleverd te worden.

Nieuw: Wonderpan

€ 14,95 p.p.

Kippeling (Actueel!)
Snackballetjes
Kipsaté stokje
Spareribs
Souvlaki spiesjes
Kipkluifjes
Chicken wings
Spaanse rundervink / schijfjes grillworst (Actueel!)
Aangevuld met: huisgemaakte aardappelsalade, Griekse salade, Zigeunersaus, remouladesaus
satésaus en tzatzikisaus, allioli (knoflookmayonaise) en Turks brood.
Deze hapjespan bestaat uit 12 hapjes per persoon.

Bereidingswijze / instructie wonderpan
Pan aanzetten met deksel er op, zet de stand op 1!
30 minuten wachten en daarna de stekker er weer uit halen!
Mocht de pan na een tijd weer afgekoeld zijn, dan kunt u de stekker er weer even in doen!
NB: voor deze producten berekenen wij een borg van € 25,00 voor een kleine hapjespan en € 35,00
voor een grote hapjespan. Pannen dienen onbeschadigd retour geleverd te worden en er mag enkel
met plastic bestek uit geserveerd worden, om krassen te voorkomen. Dit leveren wij erbij.

De winter barbecue (Actueel!)

€ 17,95 p.p

Grieks/Italiaanse winter barbecue buffet o.b.v. 4 soorten vlees/vis per persoon:
Italiaanse burger
Gyros met diverse kleuren paprika en ui
Gemarineerd varkensfilet lapje
Souvlaki spies
Mixed grill spies
Scampi spies
Vurige aardappelpartjes
Griekse rijstsalade
Vlinderpasta salade
Wittekool salade
Griekse rauwkost salade met olijven en feta kaas
Diverse sauzen o.a. tzatziki saus
Ciabatta en Turksbrood
Pesto, kruidenboter en aiolie
Griekse olijven
Dit winter bbq buffet kost € 17,95 p.p. exclusief huur servies, huur bbq en gasverbruik

Afhaal informatie
Tijden voor het afhalen van uw bestelling:
-

Voor kerst
o 24 december van 09.00 uur tot 17.00 uur
o 25 december van 10.30 uur tot 12.30 uur

-

Voor oudejaarsavond
o 31 december van 09.00 uur tot 17.00 uur

Contact informatie
Dave culinair
Raadhuisstraat 26
6127 BL Grevenbicht
Tel: 046-4111048
Mob: 06-53555347
Mail: www.daveculinair.nl of info@daveculinair.nl

Namens Dave Hoofwijk en het team van Dave Culinair wensen wij u culinaire feestdagen en een
gezond en gelukkig 2018.
Wij danken u oprecht voor het gestelde vertrouwen in ons.

Bestel formulier (1/2):
Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres
Afhaaldatum:
Afhaaltijd:

Kerstmenu:
Menu
Voorgerecht

Gerecht

Totaal aantal personen

Courgettesoep (Actueel!)
Romige bospaddenstoelensoep
Heldere kalfsbouillon
Tussengerecht
Zalmcarpaccio (Actueel!)
Wrap met kip, mais en cajunsaus
Vitello tonnato
Hoofdgerecht
Brisket (Actueel!)
Oosters vispotje (Actueel!)
Weense varkenshaas
Sukade met sjalotjes en rode wijnsaus
Dessert
Limoncello Tiramisu met slagroom (Actueel!)
Witte mousse met slagroom
Bij gerechten

Totaal aantal bijgerechten
Aardappelgratin met pulled pork (Actueel!)
Groente combinatie
Rode kool met appeltjes
Griekse salade
Vlinderpastasalade
Aardappelsalade
Koude schotel (rundvleessalade)
Verse fruitsalade
Stoofpeertjes

Let op: Allebei de pagina’s van het bestel formulier inleveren a.u.b.

Bestel formulier (2/2):
Koude schotel (rundvleessalade)
Verse fruitsalade
Stoofpeertjes

Aanvulling
Irish stew (Actueel!)
Kippenragout
Kip stroganoff
Zuurvlees van het huis
Konijnenbout van het huis
Beenham met pepersaus
Kip pilaf

Aantal personen

Buffet
Koude schotel luxe
Buffet DC exclusief
Optie: Varkenshaas (+€2.95 p.p.)
Babushka hapjesplank (Actueel!)

Totaal aantal personen

Ja / Nee

Wonderpan (Actueel!)
De winter barbecue (Actueel!)

Let op: Allebei de pagina’s van het bestel formulier inleveren a.u.b.

