Koude schotels

Suggestie
Borrelhapjes

Suggestie vlees

Borrelhapjes

Koude schotel
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eigengemaakte huzarensalade
Romig gevulde eieren
Ambachtelijke achterham met asperges
Boerenham met meloen
Huisgemaakte boerenpaté met cumberlandsaus
Wijncervelaat met augurkjes
Rosé gebraden rosbief
Gebraden kiprollade
Gebraden fricandeau
met vlees

1350
per persoon

Suggestie vlees/ vis

Eigengemaakte huzarensalade
Romig gevulde eieren
Gevulde tomaatjes met tonijnsalade
Gerookte Schotse zalm
Gepocheerde zalm met cocktailsaus
Gerookte makreelfilet
Gerookte forelfilet
Hollandse garnaaltjes
Serranoham met meloen
Ambachtelijk lichtgerookte achterham
Rosé gebraden rosbief
Gebraden kipfilet
Boerenpaté met cumberlandsaus

met vlees en vissoorten

per stuk

125

• Canapé met filet du chef
• Canapé met boerenpaté met cumberlandsaus
• Canapé met een puntje brie en fijngesneden prei
• Canapé met carpaccio van runderhaas en dilledressing
• Canapé met carpaccio van gerookte kipfilet en
frambozendressing

Borrelhapjes

per stuk

145

• Canapé met Hollandse garnalen
• Canapé met krabsalade
• Canapé met tonijnsalade
• Canapé met gerookte zalm en een dilledressing
• Canapé met gerookte paling

Amuse glaasjes

Koude schotel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Keurslager van Hest

(minimaal 6 per soort)

per stuk

uw catering
specialist!

145

• Glaasje oude kaas in truffeljus
• Glaasje gerookte kip met frambozendressing
• Glaasje carpaccio met dille
• Glaasje rundertapenade van tartaar
• Glaasje Serranoham met pesto
• Glaasje pulled pork

Borrelplanken

1950
per persoon

• Hangtafel plank
• Borrelplank
• Anti pasti plank
• Kaasplank
• Borrelplank
• Anti pasti plank
• Kaasplank
• Borrelplank

ca. 4- 6 personen 23,50
6-9 personen 42,50
6-9 personen 42.50
6-9 personen 42,50
9-14 personen 59,50
9-14 personen 59.50
9-14 personen 59,50
14-20 personen 79,50

Hapjespan
• Hapjespan 80 stuks
met o.a. sparerib, saté, tv sticks, balletjes etc.
• Spareribpan met zoete en pittige smaak
• Saté- en ballenpan
• Satépan 30 stuks
• Nasi (en/of) bamipan 8 pers
• Shoarmapan (kip of varkens)
10 personen met broodjes en saus

43,50
39,50
39,50
39,50
29,50
43,50

Keurslagerij van Hest
Tilburgseweg 81, Goirle, tel. 013-5341389
info@vanhest.keurslager.nl
www.vanhest.keurslager.nl, www.vanhestbestel.nl

Volg ons
op facebook

Hapjesbuet

Suggestie
Warm & Koud buffet

Suggestie
Warm buffet

(dit buffet is geen volledige maaltijd)
(min. 20 personen)

(min. 20 personen)

( min. 20 personen)

Salades

Borrelplank

• Belse kipsalade
• Krabsalade
• Tonijnsalade
• Ei- bieslooksalade
• Bouillonsalade
• Scharrelsalade
• Filet Americain

• Diverse Franse kazen
• Diverse Hollandse kazen
• Anti pasta
• Olijfjes/ tomaatjes

Warm

Vleesgerechten

• Boeuf Bourguignon (rundvlees met rode wijn
spekjes en champignons)
• Varkenhaas in marsalasaus
• Vispanneke
• Gegratineerde aardappeltjes met krokant gebakken
ontbijtspek

• Kipfilet in stroganoffsaus
• Varkenshaas in champignonroomsaus
• Rundvlees in peperroomsaus
• Vispanneke

Aardappelgarnituur
• Gegratineerde aardappeltjes met krokant gebakken
spek en ui

Warme gerechten
• Kipfilet in satésaus
• Spareribs in piripirisaus
• Vers afgebakken stokbrood, breekbroodjes, aioli en
kruidenboter

12

95

Diversen:
• Spitskoolsalade & Columbussalade
• Stokbrood en breekbrood met kruidenboter

1695

*Prijs per persoon
Incl. borden en bestek

*Prijs per persoon
Incl. borden en bestek

Soep van het huis compleet
( min. 15 personen)
• Keuze uit 25 soorten soep uit eigen keuken
• Breekbrood en stokbrood
• Aioli en kruidenboter
*Prijs per persoon
incl. Soepketel , soepkop en lepel

495

Suggestie
Stamppotbuffet

Saté/ sparerib buffet

(min. 20 personen)

(min. 20 personen)
• Kipfiletsaté in satésaus
• Babi pangang
• Spareribs in sesamsaus
• Rendang Sapi

• Wortelstamp
• Boerenkoolstamp
• Zuurkoolstamp
• Andijviestamp
• Gebraden speklapjes
• Hacheevlees
• Gebraden gehaktballen
• Stoofpeertjes
• Toetje naar keuze

•
•
•
•

Bami en nasi
Kroepoek
Kool-rozijnensalade
Stokbrood

1695

*Prijs per persoon
Incl. borden en bestek

• Amuse glaasje met Serranoham
• Amuse glaasje met gerookte kip
• Amuse glaasje met kaas in truffeljus
• Amuse glaasje met rundertapenade
• Amuse glaasje met tonijnsalade

2 kleine voorgerechten:

Huisgemaakte huzarensalade rijkelijk gegarneerd met
eieren, tomaten, komkommers

Vitello Tonnato amuse: Klein bordje kalfsvlees met
tonijndressing en kappertjes

Ambachtelijke vleeswaren:

Warm:

• Gerookte boerenham met partjes meloen
• Gekookte achterham met asperges

•
•
•
•

Vissoorten
• Gerookte zalm
• Hollandse garnaaltjes
• Gepocheerde zalm met cocktailsaus
• Makreelfilet
• Gerookte forelfilet

* Prijs per persoon

Osso buco
Huisgemaakte lasagne
Varkenshaas in Marsalasaus
Balletjes in tomatensaus

Koud
• Pastasalade
• Gedroogde ham met truffeldressing
• Caprese al balsamico
• Luxe slamix
• Ciabatta brood, plukbrood, kruidenboter en aioli

* Prijs per persoon

1995

Incl. borden en bestek

15

Diverse hapjes

Koud

• Columbus- en Spitskoolsalade
• Cocktailsaus
• Tartaarsaus
• Vers gebakken stokbrood, breekbrood
• Kruidenboter

*Prijs per persoon
Incl. borden en bestek

(min. 20 personen)

Carpaccio: Klein bordje carpaccio met flinterdun
gesneden runderhaas op een bedje van ijsbergsla
geganeerd met pijnboompitjes, Parmezaanse kaas en een
dressing van dille

Diversen

95

Italiaans buet

Nagerechten
ter aanvulling van uw buffet
• Italiaanse liefde
• Oma’s appeltaartbavarois
• Tiramisu met advocaat
• Chocolademousse
• Sinaasappelbavarois
*Prijs amuse glaasje 0,85
• Monchou
*Prijs 1 pers. in glas 1,95
• Appel/kaneelbavarois
*Prijs schaal 6/8 pers. 11,90

1950

Incl. borden en bestek

