Catering op locatie
Naam
Adres
Telefoonnr
E-mailadres
Locatie:
Adres?
Stad?

totaal aantal personen ....
Aanvang Tijd …. uur.
Aanvang diner ….uur

Catering op …. 2018

Concept voor diner aan tafel
Bij het aperitief 2 amuses ( graag 2 soorten uitkiezen)
1. Bellini met gerookte zalm met truffelmayonaise en kwarteleitje.
2. Mini matse met gerookt hert en eenden lever.
3. Glaasje met bostomaatje en geiten kaas met honing.
4. glaasje met gamba in tempurabeslag met yakitori saus

4 gangen keuze Menu

Voorgerecht
Kruidige filodeeg met Hollandse garnalen, avocado en saffraan mayonaise
Of
Salade ambachtelijk gerookt hert met eendenlever gebakken appel.
Of
Salade caprese, burata en honingtomaatjes met pesto(vega)
Tussengerecht
Torentje van spekkoek, coquilles en sesam dressing.
Of
Rilette van wild met ravioli en piccalilly
Of
Sandwich van aubergine gefrituurd in tempura beslag met blauwe kaas en
honing .(vega)
Hoofdgerecht
Hertenhaas filet, cranberry saus en wild garnituur
Of
Vis van de dag met noilly prat saus seizoen groentes, risotto

Of
Verse pasta met champignons truffelsaus met rucola sla en Italiaanse
kaas(vega)
Dessert:
Wentelteefje van Fries suiker brood en vanille-ijs.
Of
Tiramisu.
Of
Franse kaas met notenbrood en druiven.

Brood en gezouten boter worden tijdens het diner geserveerd.

Wel graag uiterlijk 2 dagen van te voren de gemaakte
keuzes door geven dit i.v.m. onze inkoop en voorbereiding!
Wijn suggestie:
Sparkling:
La Tordera Jelma’s Sparkling Dry, Veneto, Italië
glera, chardonnay musqué & pinot grigio
Verfrissend en toegankelijk met sappige ananas en rijpe appel

€ 34,00

Wittewijn:
Le Petit Berticot Sauvignon IGP Atlantique, Frankrijk
€ 24,50
sauvignon blanc
Zachtdroog en verfijnd met groene appel, buxus, bloemen en citroen
Rodewijn :
Ramón Roqueta Tempranillo Catalunya, Spanje
tempranillo
Romig en rond met rijp zwart fruit en laurier.
Hildon water met en zonder bubbels

€ 24,50

€ 5.95

Concept voor walking diner op locatie
Vanaf …. uur walking diner.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pulled pork hoisin op cassava
Bellini met gerookte zalm, truffel mayonaise en een kwarteleitje.
Brie en rauwe ham op crostini met pesto
Tataar van verse tonijn met wasabi mayonaise.
Kopje kerriesoepje met kaasstengeltje
Profiterole met steak Tataar en mosterd mayonaise
Glaasje met Raviolie, gebakken tong filets en noilly prat saus .
Glaasje met ossenhaas, bospaddenstoelen en port truffelsaus.
Mini broodje hamburger

10. Crème brulee + tiramisu
Bijgerechten.
Huis gemaakte frieten en mayonaise. (serveren bij gang 9)

vegetarisch op aanvraag.
Diversen
papieren servetten
ijsblokjes.
Verse mint.
Limoenen.

Bij catering op locatie makken wij gebruik van vd Kroft verhuur in
Wassenaar
Personeelskosten verschillen op aanvraag offerte.
Kosten gefactureerd door Andermanskeuken gebaseerd op .. personen.
Food kosten 3 gangen menu 41.50 p.p. x pers.
000.00 €
Food kosten 4 gangen menu 52.50 p.p. x pers.
000.00 €
Food kosten walking diner 41.50 p.p. x pers.
000.00 €
Food kosten 2 x amuses
5.50 p.p. x pers.
000.00 €
Dranken geleverd op nacalculatie
000.00 €
Totaal

000.00 €

Indien u akkoord gaat met deze offerte graag 50% aanbetalen van de
totale factuur.
Wij verzoeken u vriendelijk om dit bedrag uiterlijk 2 dagen voor de
afgesproken catering datum aan ons over te maken op bankrekening
nummer NL 41 ABNA 0520373006 t.n.v. Andermanskeuken.
Met vriendelijke groet,
Andermanskeuken
Bob burger.
Mobiel 06- 51 22 41 83

