HERFST/WINTER MENU

De zomer is helaas voorbij. Maar nu komen de gezellige dagen om
binnen met elkaar te zitten, wijntje erbij, de regen tikt op de ramen.
Hieronder is ons herfst/winter menu te vinden. Deze gerechten
worden koud aangeleverd op wegwerpschalen. Er wordt gratis
bezorgd op vrijdag, zaterdag en zondag binnen de Gemeente
Gennep. U dient de bestelling vóór woensdag door te geven.
SOEPEN
Te bestellen per 2 personen

HERFSTMENU
3-gangenmenu voor €17,50 p.p.

(prijs per 2 personen)

GOURMET
vanaf 4 volwassenen € 17,50 p.p.

Pompoensoep		
Paddenstoelensoep
Erwtensoep		
Bonensoep		

€ 7,00
€ 7,00
€ 7,00
€ 7,00

Heerlijk gourmetten thuis met het
hele gezin. Fijn als u hier dan niets
voor hoeft te doen. Het kan!

Uit te breiden met :

Bestaande uit:

STAMPPOTTEN
vanaf 4 personen (prijs per persoon)

Hamburger, kip, speklap, gourmetworstje,
shoarma, biefstuk, slavink, varkensmedaillon,
filetlapje en lamsfilet
Champignons, uien, zoete aardappel,
paprika, ananas en aardappelschijfjes
Rauwkostsalades, rundvleessalde en pastasalade
Knoflooksaus, cocktailsaus
en tomaten/paprikasaus.

€ 1,00 p.p.

Boerenkoolstamppot
Wortelstamppot
Zuurkool uit de oven

€ 7,00
€ 7,00
€ 9,50

Uitgebakken spek
Gehaktballetjes

€ 5,00
€ 5,50

Slagersrookworst

€ 4,00 p.st.

met gehakt

in de jus

Brood en kruidenboter

Geserveerd met tafelzuur
en mosterd

Uit te breiden met:
Visschaal

€ 3,00 p.p.

Kindergourmet

€ 5,50 p.p.

zalmfilet, kabeljauw
en garnalenspies

Roggebrood met spek		

Kipspies, speklap,
gourmetworstje, hamburger en poffertjes

Voor meer informatie en
mogelijkheden neem contact op!
0485-540750
info@wikkerscatering.nl
www.wikkerscatering.nl

NAGERECHTEN
Te bestellen per persoon
Rijstebrij		

€ 3,50

Crumble 		

€ 4,75

met pruimen, basterdsuiker
en kaneel

met appel en rozijn			

Soep naar keuze
Pompoensoep
Paddenstoelensoep
Uiensoep
Hoofdgerecht
	Wildstoof met een herfststamppot van spruiten en
pompoen
Nagerecht
	Stoofpeercrumble en
geslagen room

STAMPPOTPAKKET
vanaf 4 personen €12,50 p.p.
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
Ook
verkrijgbaar
als leuk verpakt
cadeaupakket
(voor 4 personen)
met een grote fles
Eindejaars Toertel
€ 57,00 per
pakket!

