EINDEJAARSMENU

December, dé feestmaand, is alweer in aantocht. Gezellig met
familie en vrienden samen zijn en natuurlijk lekker eten. Wij hebben
een uitgebreid decembermenu gemaakt. U kunt zelf een heel menu
samenstellen of kiest u voor een heerlijk decemberplateau.
Ook kunt u lekker met uw gezin gaan gourmetten.
VOORGERECHTEN
Te bestellen per persoon
Zalmcocktail
Kipcocktail
Carpaccio

€ 7,00
€ 7,00
€ 8,50

HOOFDGERECHTEN							
Te bestellen per persoon
					
Wildstoof						€ 8,50
Konijnenbout op Limburgse wijze			
€ 8,50
Varkenshaasmedaillons in champignonroomsaus
€ 8,50		
Zalmfilet en scampi’s in een romige vissaus		
€ 8,50		
Gebakken kabeljauw met een kruidenkorst		
€ 8,50		
Pie met pompoen, appel en gorgonzola			
€ 8,50

(prijs per 2 personen)

Paddenstoelensoep
Pompoentomaatsoep
Kerstbouillon		

(prijs per 2 personen)

Spruiten met spekjes					€ 3,00
Rode kool						€ 3,00
Gegratineerde stoofpeer				€ 4,00

				

€ 7,00
€ 7,00
€ 7,00

Inclusief minibroodje + kruidenboter

NAGERECHTEN
Te bestellen per persoon
Monchou 		

met kersen en koekkruim

€ 3,50

Ananas kokos tiramisu € 3,50
Carrotcake 		

€ 4,75

Appelkaneelmousse

€ 3,75

Crumble 		

€ 4,75

met witte chocomousse

BIJGERECHTEN
Te bestellen per 2 personen

met geitenkaas en noten			

SOEPEN
Te bestellen per 2 personen

met gebakken appel
en een kletskop

met stoofpeer			

Knolpuree						€ 4,00
Gratin							€ 5,00
Ovenaardappels					€ 5,00
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Voor meer informatie en
mogelijkheden neem contact op!
0485-540750
info@wikkerscatering.nl
www.wikkerscatering.nl
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STAMPPOTPAKKET
vanaf 4 personen €12,50 p.p.

VERTROUWD EN PASSEND
TIJDENS DE FEESTDAGEN!

Nu de koude dagen er weer aan
komen hebben wij een heerlijk
stamppotpakket samengesteld
• Boerenkoolstamppot
• Zuurkool uit de oven
• Wortelstamppot
• Rookworst
• Gehaktballetjes in de jus
• Zuur en mosterd

GOURMET
vanaf 4 volwassenen € 17,50 p.p.
Heerlijk gourmetten thuis met het
hele gezin. Fijn als u hier dan niets
voor hoeft te doen. Het kan!

Ook
verkrijgbaar
als leuk verpakt
cadeaupakket
(voor 4 personen)
met een grote fles
Eindejaars Toertel
€ 57,00 per
pakket!

VLEESSALADE
(4 personen) € 32,50

Een luxe opgemaakte schaal met
rundvleessalade

VISSALADE
(4 personen) € 32,50

Een luxe opgemaakte schaal met zalmsalade

Bestaande uit:
Hamburger, kipspies, speklap, gourmetworstje,
shoarma, biefstuk, slavink, varkensmedaillon,
ongepaneerde schnitzel en lamspies
Champignons, uien, zoete aardappel,
paprika, ananas en aardappelschijfjes
Rauwkostsalades, rundvleessalde en pastasalade

VISPLATEAU
(5 personen) € 27,50

Tonijnsalade, krabsalade, gepocheerde zalm,
haring, gerookte zalm, forel, makreel, garnalen
en paling.

KAASPLATEAU
(5 personen) € 31,25

Knoflooksaus, cocktailsaus
en tomaten/paprikasaus.

Nationale en internationale kaassoorten,
geserveerd met diverse broodsoorten,
kruidenboter mosterd en chutney.

Brood en kruidenboter

Uit te breiden met:
Visschaal

€ 3,00 p.p.

DECEMBERPLATEAU
(5 personen) € 57,50

Kindergourmet

€ 5,50 p.p.

Diverse warme en koude hapjes
om de hele avond lekker van
te genieten.

zalmfilet, kabeljauw
en garnalenspies

Kipspies, speklap,
gourmetworstje, hamburger en poffertjes

PASTEITJE MET RAGOUT
Vanaf 2 personen € 4,50 p.p.
Keuze uit:
Paddenstoelen en wild

Met de kerst serveren wij een
fles wijn erbij (keuze uit rood
of wit) en met oudjaarsdag
een fles prosecco.

ONZE WERKWIJZE TIJDENS DE FEESTDAGEN
• Uw bestellingen voor kerst kunt u uiterlijk 18 december aan ons doorgeven.
De bestellingen voor oudjaardags uiterlijk 24 december. Er kunnen daarna
ook geen wijzigingen worden gemaakt.
• Kerstavond leveren wij tot 18:00 uur
• Op Sinterklaasavond, 1e en 2e kerstdag en op oudjaarsdag leveren
wij tussen 10:00 uur en 13:00 uur of u kunt de bestelling bij ons op kunnen halen.
• Wij leveren alles koud aan in wegwerpverpakkingen.
Met onze duidelijke beschrijving kunt u zelf de finishing touch geven aan uw gerecht.

WARME GERECHTEN
€ 7,00 p.p.
Hieronder vindt u onze
uitgebreide selectie aan warme
gerechten. Deze zijn te bestellen
vanaf 2 personen per soort en
worden koud aangeleverd met
een beschrijving hoe u deze
warm kunt maken. De warme
gerechten zijn inclusief brood en
kruidenboter.
Vispotje

Zalmfilet met diverse groenten in
een romige witte wijn saus

Bourgondische vleesschotel
Rundvlees met champignons en ui in
een rode wijn saus

Varkenshaasschotel

Varkenshaas met champignons in een roomsaus

Kipsatéschotel

Gemarineerde kippendij in satésaus

Kip Oriëntal

Kippenhaas met champignons, ananas en ui in
een zoetzure saus ( ook vegetarisch mogelijk)

Bijgerechten:

te bestellen per 2 personen. (Prijs per 2 pers.)

Gegratineerde stoofpeer € 4,00
met geitenkaas en noten

Gratin			€ 5,00
Knolpuree		
€ 4,00
Ovenaardappels
€ 5,00
Rijst			€ 1,60
Spruiten met spekjes € 3,00
Rode kool		
€ 3,00

