EG Catering

2019

koude gerechten,salades,sausjes en dessertjes voor buffet of walking dinner (vanaf 20 personen)
Stel je koud buffet samen met onderstaande suggesties
Vis en schaaldieren
2,75
Tomaatje gevuld "Monégasque" met tonijnsalade - mayonaise met dragon en kervel
3,00
Noordzeevispasteitje - fijne groentjes - kruidendressing
6,00
Gepocheerde Schotse zalmmedaillon "belle vue" - cocktailsaus
5,00
Nieuw maatje(vanaf 13/6) - macedoine groentjes - boontjes - jonge uitjes - tomaat - golden appel - kruidendressing
7,50
Tomaatje gevuld - handgepelde grijze garnalen - bieslookdressing
7,50
Cocktail handgepelde grijze garnalen - cavaillon meloen - kwarteleitje - tomaat
6,00
Rolletje gerookte zalm - Noordzeekrab - parfait gerookte zalm - dilledressing
6,00
Gerookte Oosterscheldepaling - komkommer - rode biet - radijs - shiso - wasabi
7,00
Gerookte zalm à la minute getrancheerd - klassieke garnituur - gressins - mierikswortelsausje
7,00
Sashimi albacore tonijn - mirin en su met limoen en gember - stukjes nobashi garnaal - dille-arbequina
4,00
Creuse oester(per stuk) - oesterbrood - citroen - zwarte peper
Samengestelde salades
6,00
Salade inktvis - reuzengarnalen - venusschelpen - zoete kerrie - ananas - komkommer - meloen
5,00
Salade zoetgemarineerde maatjes - rode biet - krieltjes - golden appel - ansjovis - olijfolie arbequina (juni-augustus)
6,00
Salade Zeeuwse goudmerkmosseltjes en venusschelpjes - fijne groentjes - koriander (juli-december)
6,00
Witte asperges (mei-juni) - zeevruchten scampi-rode poon-bulots-kongel in vièrge olijfolie en fijne kruiden - gekonfijte tomaat
7,00
Echte Salade Niçoise - albacore tonijn mi-cru - fijne boontjes - krieltjes - olijven - ansjovis - zoete zuiderse tomaat
Vlees
6,00
Kalfsfilet "vitello tonnato" in ansjovis-tonijndressing - zuiderse groentjes en arbequina olijfolie - notensla
6,00
Rolletje parmaham en ganzenleverparfait - truffelzalfje - gekonfijte kumquat - crumble gerookte ham - shiso
6,50
Brasvar varkenskroon in kruidenkorstje - mixed pickles bloemkool-radijs-jonge uitjes-kurkuma - honingvinaigrette
6,00
Rundercarpaccio - fleur de Sel - arbequina olijfolie - fijne brunoise lentegroentjes - parmezaanse kaas
5,50
Witte asperges (mei-juni) - Breydelham - geplette eitjes - peterselievinaigrette (mei-juni)
Samengestelde salade
6,00
Caesar salade gerookt kippenwit - chorizo AOC - ananas - parmezaanse kaas - krokante groentjes in mirin en su
Soepjes
2,00
IJskoude minestrone - primeurgroentjes brunoise
2,00
IJskoude tomatengazpacho - paprika flinterdun gesneden - basilicumpesto
3,00
IJskoud vissoepje - venkel - koriander
Diversen-veggie
1,25
Opgevuld eitje - kruiden
4,50
Salade Caprese Italiaanse tomaat-mozzarella buffala - basilicumpesto - raketsla - gressins
4,50
Gazpacho salade bocconcini-kaas - kerstomaatjes - brunoise paprika-courgette - broodkorstjes
4,50
Witte asperges - peterselievinaigrette - mimosa eitjes (mei-juni)
Sausjes
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

Mayonaise
Peterselievinaigrette
Cocktailsaus - opgeklopte room - cayennepeper
Tartaarsaus - fijngesnipperde uitjes - bieslook
Fijne yoghurt-kruidendressing
Dille-honingdressing-graantjesmosterd-olijfolie
Basilicum-knoflookdressing
Kruidendressing roquefortkaas - fijngesnipperde walnoten
Griekse tzatziki-look-komkommer-feta

Salades
0,50

Tomatensalade - fijngesneden jonge uitjes

0,50

Gemengde slasoorten

0,50

Geraspte worteltjes natuur

0,75

Tomatensalade-mini mozzarella-basilicumpesto

0,75

Komkommersalade-dille-arbequina olijfolie-fleur de sel

0,75

Aardappelsalade-rode sjalotjes-pijnboompitjes-platte peterselie

0,75

Bloemkoolroosjes-broccoliroosjes-geroosterde amandelschilfers-krokante spekreepjes

0,75

Gemarineerde witte koolsalade-gele-, groene-, rode paprika-provencaalse kruidenmarinade

0,75

Mesclun rode zuring-mosterdsla-raketsla-radijs

0,75

Geraspte knolselderij in lichte mayonnaise

1,00

Inca tomatensalade (groene-, gele-, oranje tomaat, coeur de boeuf, black russian enz…) en olijftapenade

1,00

Fijne knolselderijreepjes-julienne ham-zoetzure augurk-jong uitjes

1,00

Gebakken krieltjes-krokante spekreepjes-arbequina olijfolie

1,00

Julienne bataat-wortel-knolselderij gemarineerd in mirin, su en zoetpikante chili

1,00

Fettuccini pastasalade-basilicumpesto-gekonfijte tomaat

1,00

Groene extra fijne boontjes-krokante spekreepjes-jonge uitjes

1,00

Rijstsalade-kurkuma - ananas - gember en citroengras - koriander

1,00

Champignonsalade "à la grecque"- limoen-sesamzaadjes

1,00

Kritharaki Griekse pasta met venkel in Griekse yoghurtdressing met komkommer, dille en feta

1,00

Quinoa en Bulgur met bataat en rammennas "Asian Style"

1,00

Couscous-ratatouille paprika-aubergines-courgettes-Italiaans kruidenboeket

Dessertjes
1,75
Crème brulée
1,75
Mousse van bittere chocolade
1,75
Mousse van witte chocolade
1,75
Karamelvla
1,75
Griekse yoghurt-rabarberroom
1,75
Mousse aardbei-mascarpone-basilicum
1,75
Panacotta met aardbeien - frambozensausje
2,00
Rijstbavarois met aardbei - gelei rood fruit
2,00
Soesje gevuld met crème royale - warme chocoladesaus
2,00
Ananas extra zoet en passievrucht in passievruchtenjus
2,00
Soepje citrusvruchten-exotisch fruit - maracujajus
2,00
Aardbeiensoepje - frambozensausje
3,00
Frambozencoulis per 1/4 liter
2,00
Flensje natuur - confituur - suiker - boter
4,50
Flensje "Comédie Française" - Grand Marner-sinaasappelsaus
7,00
Vanilleroomijs bourbon per halve liter

Wij helpen u graag met het evenwichtig samenstellen van de gerechten voor uw walking dinner of buffet.
Alle gerechten worden geleverd in thermoboxen zodat deze, zelfs bij hoge temperaturen, koud blijven.
Deze boxen voldoen aan de strikste hygiënenormen. U heeft dus geen koelkast nodig om de gerechten te bewaren
Inbegrepen:

6% BTW
gebruik thermoboxen

Niet inbegrepen:

gebruik porselein, glazen, bestek. prijslijst op aanvraag
overige materiaal zoals tafels, stoelen, linnen enz... kan gehuurd worden. prijslijst op aanvraag
diensten
kilometervergoeding van 0,55 Euro per kilometer indien de afstand groter is dan 20 kilometer

