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Lemongrass Catering Kerstbuffet 2016 

Heerlijk thuis genieten van de kerstdagen 
onder culinair genot!

Genieten met de hoofdletter G?

Lemongrass serveert dit jaar een exclusief menu 
waar u thuis alleen nog maar plaats op de tafel hoeft te maken!

Alle genoemde prijzen zijn incl. btw
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Soep
Heldere ossenstaartsoep met bospaddestoeltjes en huisgemaakte croutons

 Koude gerechten
Huisgerookte eendenborst met vijgencompote

Carpaccio van Cervena hert met creme van avocado, sinaasappel en peterselie
Cylinder van gerookte zalm en groene asperges en mierikswortelcreme

Bulgar met goji bessen, noten en bospaddestoeltjes 
Gemengde salade met spekjes, geitenkaas en rood fruit

Stokbrood, kerstbrood, roomboter en kruidenboter. 

Warme gerechten

Gestoofde kalfs-sukade met specerijenjus
Wild zwijnshaas met bospaddestoelensaus

Kabeljauwfilet met witte wijnsaus 
Geroosterde Roseval aardappelen

Gegratineerde aardappel
Kleurrijke groentenmix

Desserts

Hemelse modder
Winters appeldessert

Bavaroise van Griekse yoghurt met  walnoot en honing

€ 49,- p.p.

Alle genoemde prijzen zijn incl. btw
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Optioneel:
kindergerechten

Biologische kinderkipfilet in romige citroensaus € 5,75 p.p.
Italiaanse gehaktballetjes in tomatensaus € 4,50 p.p.

Vegetarische gerechten

Bospaddenstoelensoep ipv ossenstaartsoep. € -
Ravioli Melaziane (diverse Italiaanse groentjes) met pomodori saus € 7,95 p.p.

Materialen  :  
Borden, bestek en servetten € 1,50 p.p.
Soepkoppen, bordjes en eetlepels € 1,- p.p.

Overige

• Wij komen alles bij u thuis afleveren.
• Met kerst serveren wij uitsluitend dit menu. 
• Weglaten van gerechten heeft geen invloed op de prijs. 
• Het menu is vanaf 8 personen te bestellen
• Wij verzorgen de afwas! U hoeft alleen maar alles af te spoelen en de materialen in 

de kist terug te zetten! Ophalen van alle materialen doen we in overleg.
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