Afleveren - Walking Dinner
Onderstaande prijzen zijn richtprijzen, graag werken wij een voorstel op maat uit voor je!
Deze prijslijst geldt voor onze afleverservice op verplaatsing, excl. bediening. Wij leveren gratis tot 15 km!!

Richtprijs per amuse

€ 2,75 à 3,20 per stuk .

De amuses worden afgeleverd op kleine bordjes of schaaltjes.
De koude amuses zijn meestal volledig afgewerkt, de warme moeten nog opgewarmd worden.
•

Toast met gebakken ganzenlever en vijgen konfijt

•

Zeeuwse oester, op ijs of gegratineerd

•

Noordzeegarnaaltjes met een warme truffelschuim of avocado

•

Carpaccio van runds met Parmezaanse kaas en rucola

•

Ibericoham met garnituur

•

Gerookte eendenborst met vlierbessen konfijt

•

Gebakken gamba staartje op Thaise wijze

•

Gemarineerde kersttomaat met espuma van Parmezaan en pesto

•

Maatjes met Granny Smith appel, zure room en tuinkruiden.

•

Cannelle van gerookte zalm met dille, koriander, verse room en bieslook

•

Mini carpaccio van tonijn, kalf en runds

•

Soepje (volgens seizoen) in klein tasje

•

Cappuccino van piepkuiken en dragon

•

Vélouté van escargots met Noilly Prat en Pastis

•

Kort gebakken filet pure met knoflook en Rioja olijfolie

•

Op vel gebakken zalm met Thaise kruiden

•

Gebakken zwezerik van kalf met een sausje van Dijonmosterd

•

Graved Lackx zalm met dille en mosterd

•

Vitello tonato

•

Pruimtomaatjes met buffelmozzarella

•

Gebakken kwartelfilet met zuurkool en katenspek
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Afleveren - Walking Dinner
Wenst U meer informatie of wilt U wijnen bestellen?
Contacteer ons via info@terhoolst.be of op het telefoonnummer 014/81.10.12
Wanneer er wijn besteld wordt, nemen wij alle overschotten van wijnen terug.
U kan ook eens een kijkje nemen op de website van www.ryco-wijnen.be
Met vriendelijke groeten
Rob en Hilde Geubbelmans-Bertels

Indien je last hebt van allergenen, vermeld dit zeker bij uw reservatie dan houden wij hier rekening mee.
Betaalmogelijkheden: Cash, Bancontact, Visa, Mastercard, Payconiq
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