Is uw lente-uitje thuis met een heerlijke paasbrunch?
Onze huisgemaakte producten zoals aardappelsalade en koude schotel zijn een ideale basis voor uw
paasbrunch en of diner!
Een soepje vooraf, dat kan! Denk eens aan onze champignoncremesoep.
Een echte aanrader is onze volgens ouderwets receptuur gemaakte kippenragout.
Tevens bieden wij een u een tweetal voorgeselecteerde keuze mogelijkheden aan. Deze assortiments
voorstellen zijn zo samengesteld en verpakt dat u ze alleen maar hoeft op te warmen en te serveren.
Onderstaand ons paasassortiment, gelieve tijdig te bestellen per telefoon, e-mail of door dit
bestelformulier aan ons te retourneren!

Paasbrunch buffet, bestaande uit:
Champignon-cremesoep met
kruidenboter en rustiek brood en Kaiser meergranen broodjes
Zalmsalade
Eiersalade
Aardappelsalade op zijn paasbest
Rundvleessalade (koude schotel)
Uitjes Monegask met fijne pate (onze topper)
Kipspiesjes met Tzatzikisaus
Tappas assortiment bestaande ui: gegrilde champignons, Griekse olijven,
mini Mozzarella bolletjes en Peppadews in roomkaas

€ 17,50 p.p.

Paasdiner buffet, bestaande uit:

€ 17,50 p.p.

Uitjes Monegask met fijne paté (onze topper)
Champignoncremesoep met kruidenboter en rustiek brood
Gebakken zalmfilet met romige vissaus
Broccoli - bloemkool combinatie
Knolselderijpuree
Weense varkenshaas
Farmersalade
Notenrijst
Verse fruitsalade

Gerechten apart te bestellen:
Kippenragout (250 gram p.p.)

€ 3,25 p.p.

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

€ 3,25 p.p.

Beenham met pepersaus (250 gram p.p.)

€ 4,25 p.p.

Beenham met champignon, of stroganoffsaus

€ 4,25 p.p.

Kipstroganoff

€ 3,50 p.p.

Gehaktballetjes in tomatensaus met peterselie en gekookt ei

€ 2,50 p.p.

Uw bestelling kunt u afhalen op:
zaterdag 31 maart van 15.00 uur tot 17.00 uur of zondag 1 april van 10.30 uur tot 12.30 uur
Contactgegevens:
Website: www.daveculinair.nl
Email: info@daveculinair.nl
Tel: 046-4111048 of 06-53555347
Adres:
Dave culinair
Raadhuisstraat 26
6127 BL Grevenbicht

Het bestelformulier bevindt zich op de laatste pagina.
Met vriendelijk voorjaarsgroeten,
Dave Hoofwijk en team Dave Culinair

Bestel formulier:
Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres
Afhaaldatum:
Afhaaltijd:

Buffetten:
Buffet naam

Aantal

Paasbrunch buffet
Paasdiner buffet

Gerechten apart:
Gerecht

Aantal

Kippenragout
Zuurvlees van het huis
Beenham met pepersaus
Beenham met champignon, of
stroganoffsaus
Kipstroganoff
Gehaktballetjes in tomatensaus
met peterselie en gekookt ei

Stroganoff / Beenham

