
SALADES (UIT EIGEN KEUKEN), TE BESTELLEN VANAF 3 PERSONEN PER SOORT 

Rundvleessalade: vleessalade omgeven door 2 soorten rauwkost, rouleau van rosbief en           
ei, glaasje salade van boerenham, rolletje van tunnbrood met kip – kerrie, spiesje rauwe ham
met meloen & roombrie met walnoten          €    8,00 

Zalmsalade: omgeven door rauwkosten, gerookte rode zalm, gerookte makreel, gerookte         
forel en glaasje garnalensalade           €    9,50 

Groentesalade of pastasalade (vegetarisch): met een garnituur van kaas, fruit en noten   €    7,00

Russisch Ei: als basis de rundvleessalade met de garnituren, aangevuld met gerookte forel, 
gerookte zalm, gerookte makreel en glaasje met garnalensalade       € 12,50

Extra aanvullingen: stokbrood wit of bruin, prijs per stuk         €   1,50 
            kruidenboter voor 4 personen         €   4,00

Visschotel voor 4 personen                 € 57,50
Gerookte rode zalm, haring met uitjes, Hollandse garnaaltjes, pepermakreel, heilbot, gerookte 
forel, krabsalade. Inclusief: rogge, 2 stokbroden, kruidenboter, tapenade en cocktailsaus

Vleesschotel voor 4 personen                  € 57,50
Vleessalade, rosbief, hertenham, kalkoenfilet, Parmaham, gedroogde ossenhaas, reepaté, 
mortadella en ambachtelijke achterham & 2 stokbroden, kruidenboter, 
tapenade en cumberlandsaus

Borrelplank: met vis en vlees om ‘’uit de hand te eten’’ en / of met een prikker (ca. 40 / 50 stukjes), € 57,50 
inclusief olijfbrood. LET OP: prijs is inclusief plank!

Dagverse soepen (door u eenvoudig te verwarmen), prijs liter  
Kerrie – gambasoep met gepocheerde zeewatergarnalen en appelblokjes     € 15,00
Aardappel – truffelsoep           € 15,00
 
Hoofdgerechten zonder bijgerechten, door u te verwarmen, prijs per persoon 
Veluws wildstoof en krachtige rode wijnsaus, prijs voor 2 personen      € 15,00
Ragout van maishoender met kastanje – champignons en bosuitjes, prijs voor 2 personen   € 12,50
Visragout met een garnituur van gepocheerde zalm en snoekbaars, prijs voor 2 personen   € 17,50
                         
Dessert 
Weckpotje gevuld met een luchtige mousse van Monchou, speculaas –      €   5,00
crumble en cranberry – salsa 
Weckpotje gevuld met Panna Cotta van Belgische pure chocolade met gezouten karamel 

U kunt uw kerst - bestelling doorgeven tot en met dinsdag 19 december en 
uw Nieuwjaar - bestelling tot en met donderdag 28 december:

U kunt uw bestellingen afhalen: 24 december tussen 13.30 en 14.30 uur
     26 december tussen 13.30 en 14.30 uur
     31 december tussen 13.30 en 14.30 uur 

Alle salades, vis- en vleesschotels worden geleverd op statiegeldschalen à € 5,00

UW BESTELLING KUNT U ZOWEL TELEFONISCH ALS PER E – MAIL DOORGEVEN: 
0481 – 451120 / INFO@BUITENPOORT.NL
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