PASEN2020.
het menu

Ook in deze bewogen tijden willen wij jullie tijdens de Paasdagen
laten genieten. Pasen is een bijzondere gelegenheid waar lekker
eten en een gezellig samenzijn met familie centraal staat. Ontdek
ons uitgebreide, lekkere en voordelige paasassortiment. Wij
kunnen helaas niet bij jullie op locatie koken, maar bezorgen
kunnen wij wel gedurende de Pasen. Bestel snel uw Paasproducten
tot en met vrijdag 10 april!

HUZARENSCHOTELS
Als bijgerecht of als volledige maaltijd.
				

huzarensalade, rauwkost, augurk, zilverui, ei, cervelaat,
roompaté, roombrie, fruit, asperge/ham rolletje
Klein 2 tot 4 personen - €24,00
Middel 4 tot 6 personen - €36,00
Groot 6 tot 8 personen - €48,00

Huzarenschotel vis 				

huzarensalade, aardappelsalade, paling, Hollandse
garnalen, warmgerookte zalm, gerookte zalmfilet,
peper-makreel, haring, rivierkreeftjes, druiven,
tomaatjes, citroen/limoen, ei
Klein 2 tot 4 personen - €37,00
Middel 4 tot 6 personen - €55,50
Groot 6 tot 8 personen - €74,00

Huzarenschotel vlees

		

huzarensalade, gemarineerde kipstokjes, serranoham,
spinata romana, ambachtelijke ham, filet American,
olijven, roombrie met honing en noten, druiven,
dipstokjes, tappende, verschillende fruitsoorten, ei
Klein 2 tot 4 personen - €32,00
Middel 4 tot 6 personen - €48,00
Groot 6 tot 8 personen - €64,00

Huzarenschotel mix				

huzarensalade, serranoham, spinata romana,
ambachtelijke ham, roombrie met honing en noten,
surimi krab, haring, peper makreel, warmgerookte zalm,
druiven, verschillende fruitsoorten, ei
Klein 2 tot 4 personen - €34,00
Middel 4 tot 6 personen - €51,00
Groot 6 tot 8 personen - €68,00

www.bourgondischgenieten.com

PAAS BRUNCH 1
Dat we dit jaar met Pasen thuis zitten wil niet zeggen
dat we met heel het gezin op een houtje moeten bijten.
Wij verwennen jullie gezin met de lekkerste verse
lunches. Bestellen kan t/m 10 April.
Brunch buffet koud				

€16,50 p.p.

Brood soorten
Harde witte broodje
Harde meergranen broodjes
Vloerbrood
Krentenbollen
Paasstol met amandelspijs en roomboter
Vleeswaren
Beenham
Cervelaat
Gerookte kipfilet
Kaassoorten
Jonge kaas
Oude kaas
Roombrie
Salades
Tonijnsalade
Eiersalade
Zoet
Diverse soorten jam
Dranken
Verse jus d’orange
Melk
Fruit
Diverse soorten gesneden seizoensfruit
Zoete happen
Brownies
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PAAS BRUNCH 2
Brunch buffet warm en koud		

€20,50 p.p.

Brood soorten
Harde witte broodjes
Harde meergranen broodjes
Vloerbrood
Krentenbollen
Paasstol met amandelspijs en roomboter
Vleeswaren
Beenham
Cervelaat
Gerookte kipfilet
Kaassoorten
Jonge kaas
Oude kaas
Roombrie
Salades
Tonijnsalade
Eiersalade
Zoet
Diverse soorten jam
Warme gerechten
Verse tomaten basilicum soep
Brabantse worstenbroodjes
Scrambled eggs
Dranken
Verse jus d’orange
Melk
Fruit
Diverse soorten gesneden seizoensfruit
Zoete happen
Brownies
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PAAS BRUNCH 3
Brunch buffet Luxe				

€22,50 p.p.

Brood soorten
Harde mini broodjes
Heel vloerbrood
Krentenbollen
Croissants
Charcuterie
Carpaccio
Vitello tonato
Serranoham
Kaasplateau
Jonge kaas
Oude kaas
Brandnetelkaas
Visplateau
Gerookte zalmfilet
Gerookte makreelfilet
Forelfilet
Zoet
Diverse soorten jam
Warme gerechten
Scrambled eggs
Kip saté met saté saus
Varkenshaaspuntjes in stroganoffsaus
Dranken
Melk
Diverse verse smoothies
Yoghurt
Verse fruit passend bij het seizoen
Muesli
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paas dinerpakket
4 gangen keuze-menu			

€34,95 p.p.

Genieten tijdens de Paasdagen met een Bourgondisch
Dinerpakket. Want zeg je nu zelf, wat is er fijner dan deze dagen
gezellig thuis met familie te vieren, onder het genot van een
gastronomisch diner.
Zo werkt het
Met ons 4-gangen dinerpakket zet iedereen in een handomdraai
een gastronomisch Paasdiner op tafel! Het pakket bevat alle
ingrediënten welk reeds door Bourgondisch Genieten zijn
voorbereidt. Bij ieder gerecht wordt een duidelijke uitleg
geleverd, voorzien van foto’s die ervoor zorgen dat je het
gerecht op de juiste wijze aan het gezelschap kunt serveren. Je
dient dus enkel de warme gerechten te verwarmen! . Zo geniet jij
niet alleen van een heerlijk menu, jij voel je ook een echte chef in
je eigen keuken.
Voor allergenen-informatie kan je contact opnemen met
Bourgondisch Genieten.
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HET MENU
Keuze uit een gerecht per gang			
Voor

Aspergesoep, met aspergepunten, peper-makreelchunks en
schuim van waterkers
Heldere gerookte bospaddenstoelen bouillon

Tussen

Handgesneden carpaccio van runderzijlende 		
Zalmtartaar met zeste van limoen

Hoofd

Op de Green Egge gegrilde vers gestoken Asperges met in hooi
gerookte beenham, mousseline van wortel en een
madeira-morillejus 		
Gegrilde varkenshaas met zalf van knolselderij

Dessert

Vanillecheesecake, rood fruit, notenmelange en caramelsaus
Chocolade brownie
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bestel via
+31(0)73 888 13 00
bestellen@bourgondischgenieten.com

minimaal 2 personen

betaling per factuur

bezorgkosten € 5,00

