
Hapjes
   Hapjes pakket A. - 3 soorten  Hapjes pakket A. - 3 soorten  € 5 / p.p.€ 5 / p.p.

Quiche zalm witloof / Kip dragon crème / Mousse van bosduifQuiche zalm witloof / Kip dragon crème / Mousse van bosduif

   Hapjes pakket B. - 5 soorten  Hapjes pakket B. - 5 soorten  € 8 / p.p.€ 8 / p.p.
Quiche zalm witloof / Kip dragon crème / Mousse van bosduifQuiche zalm witloof / Kip dragon crème / Mousse van bosduif

Brandade van kabeljauw/ Scampi met schaaldieren mayonaiseBrandade van kabeljauw/ Scampi met schaaldieren mayonaise

Voorgerechten
   Salade van krab en zalm met guacamole  Salade van krab en zalm met guacamole  € 12 / p.p.€ 12 / p.p.

krab/ gerookte zalm / Salade / Guacamolesauskrab/ gerookte zalm / Salade / Guacamolesaus

   Pralientje van filet d’Anvers crème Vittore Pralientje van filet d’Anvers crème Vittore € 12 / p.p.€ 12 / p.p.
Filet d’Anvers /gemarineerde kool/ Vittore crème Filet d’Anvers /gemarineerde kool/ Vittore crème 

   Veggie: champignon beignets tomaten coulisVeggie: champignon beignets tomaten coulis  € 10 / p.p.€ 10 / p.p.
Champignon beignets / coulis van tomaat / zuiderse groentenChampignon beignets / coulis van tomaat / zuiderse groenten

Vergezeld van broodjes en boter

Soepen
   Tomatensoep met balletjes  Tomatensoep met balletjes  € 5 / L€ 5 / L

   Butternut pompoensoep   Butternut pompoensoep   € 6 / L€ 6 / L

   Rijke vissoep op wijze van de chef   Rijke vissoep op wijze van de chef   € 8 / L€ 8 / L

Vergezeld van broodjes en boter

Hoofdgerechten vlees
   Varkenshaasje boschampignons  Varkenshaasje boschampignons  € 17 / p.p.€ 17 / p.p.

   Lamskroon met persillade en tijmjus  Lamskroon met persillade en tijmjus  € 20 / p.p.€ 20 / p.p.

   Trio van hert / everzwijn / fazant Grand Veneur  Trio van hert / everzwijn / fazant Grand Veneur  € 24 / p.p.€ 24 / p.p.

Hoofdgerechten vis en veggie
   Rollade van tong en zalm met beurre blanc  Rollade van tong en zalm met beurre blanc  € 17 / p.p.€ 17 / p.p.

   Kabeljauwhaasje met saffraansausKabeljauwhaasje met saffraansaus    € 18 / p.p.€ 18 / p.p.

   Veggie: Gevulde paprika’s met rijstVeggie: Gevulde paprika’s met rijst    € 10 / p.p.€ 10 / p.p.

Hoofdgerechten kinderen
   Balletjes in tomatensaus  Balletjes in tomatensaus  € 10 / p.p.€ 10 / p.p.

   Vol au vent Vol au vent € 10 / p.p.€ 10 / p.p.

Hoofdgerechten worden vergezeld van groenten, krieltjes of gratin

Dessert coupes
   Chocolademousse  Chocolademousse  € 2 / stuk€ 2 / stuk

   Tiramisu classico  Tiramisu classico  € 2 / stuk€ 2 / stuk

   Panna cotta witte chocolade en abrikoosPanna cotta witte chocolade en abrikoos    € 2 / stuk€ 2 / stuk

   Rood fruit met crème patissier  Rood fruit met crème patissier  € 2 / stuk€ 2 / stuk

   Limburgse pudding (met koekjes en ganach)  Limburgse pudding (met koekjes en ganach)  € 2 / stuk€ 2 / stuk

Al onze desserts worden ambachtelijk bereid en geserveerd
in coupes zodat u zelf een assortiment kan samenstellen!

Bestellen!  0477 47 98 74  of  0477 47 98 74  of  info@rentyourchef.beinfo@rentyourchef.be   //   Afhaaladres  Rijksweg 165 - 3650 Dilsen-StokkemRijksweg 165 - 3650 Dilsen-Stokkem

Kerst en nieuwjaar
AfhaalgerechtenAfhaalgerechten

Deze folder is geldig op 24, 25, 26, 31 december en 1 Januari.Deze folder is geldig op 24, 25, 26, 31 december en 1 Januari.



Koud feestbuffet   € 21 / p.p€ 21 / p.p..

Vis
Gepocheerde zalm Belle vue / terrine van kreeft en CognacGepocheerde zalm Belle vue / terrine van kreeft en Cognac
Pralientje van zalm en zeevruchten / gevuld eitjesPralientje van zalm en zeevruchten / gevuld eitjes

Vlees
Parmaham met meloen / Rollade van kip met pestoParmaham met meloen / Rollade van kip met pesto
Filet d’Anvers / Paté van wild met confi van veenbessenFilet d’Anvers / Paté van wild met confi van veenbessen
Vergezeld van 8 soorten salades, 2 koude sauzen, brood en boter

Classico Warm feestbuffet  € 19 / p.p.€ 19 / p.p.

Kalkoenfilet dragonsaus / Varkenshaasje vier pepersKalkoenfilet dragonsaus / Varkenshaasje vier pepers
Rollade tong zalm en pesto / Gewokte winterse groentenRollade tong zalm en pesto / Gewokte winterse groenten
Gebakken zuiderse krieltjes / Aardappel gratinGebakken zuiderse krieltjes / Aardappel gratin

Luxe Warm buffet  € 23 / p.p.€ 23 / p.p.

Tournedos hert grand veneur / Stoverij ree en boschampignonsTournedos hert grand veneur / Stoverij ree en boschampignons
Tongrolletjes met scampi’s / zalm met waterkerssausTongrolletjes met scampi’s / zalm met waterkerssaus
Stoofpeertjes met veenbessen / spruitjes / witloof / worteltjesStoofpeertjes met veenbessen / spruitjes / witloof / worteltjes
Gebakken zuiderse krieltjes / Aardappel gratinGebakken zuiderse krieltjes / Aardappel gratin

Combinaties
koud Feestbuffet + Classico warm Feestbuffet   koud Feestbuffet + Classico warm Feestbuffet   € 31 / p.p.€ 31 / p.p.
(6 soorten salades)(6 soorten salades)

koud Feestbuffet + luxe warm Feestbuffet  koud Feestbuffet + luxe warm Feestbuffet  € 36 / p.p.€ 36 / p.p.
(6 soorten salades)(6 soorten salades)

Pasta buffet  € 17 / p.p.€ 17 / p.p.

   Pasta scampi’s van de chefPasta scampi’s van de chef
   Farfalle met tonijn en zwarte olijvenFarfalle met tonijn en zwarte olijven
   Lasagna met kip a la ProvenceLasagna met kip a la Provence
   Pasta met spekjes en mascarponePasta met spekjes en mascarpone
Vergezeld van brood, boter en kaas

Feestinfo!
  Levering vanaf 12 personen - Gratis binnen een straal van 20km

  Voor al onze buffetten Chafing dishes inbegrepen 
zolang de voorraad strekt

  Borden en bestek inbegrepen vanaf 20 personen

  Het hele jaar door voor al uw feesten, zowel zakelijk als privé: 
www.rentyourchef.be

Afhalen of leveren

  24 december:  van 17u tot 19u / Materiaal terug de 25van 17u tot 19u / Materiaal terug de 25steste tussen 9u en 11u30 tussen 9u en 11u30

  25 december: van 12u tot 17u / Materiaal terug de 26 van 12u tot 17u / Materiaal terug de 26steste tussen 9u en 11u30 tussen 9u en 11u30

  26 december: van 12u tot 14u / Materiaal terug de 27 van 12u tot 14u / Materiaal terug de 27steste tussen 9u en 11u30 tussen 9u en 11u30

  31 december: van 17u tot 19u / Materiaal terug de 1 van 17u tot 19u / Materiaal terug de 1steste tussen 9u en 11u30 tussen 9u en 11u30

  01 januari: van 12u tot 14u / Materiaal terug de 2van 12u tot 14u / Materiaal terug de 2dede tussen 9u en 11u30 tussen 9u en 11u30

Al onze buffetten worden samengesteld vanaf 6 personen
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