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€16.95 p.p.
vanaf 10 personen

Mini-kerststol met amandelspijs en roomboter
Croissantjes gevuld met gele room
Zachte minibroodjes met gevarieerd beleg
Gekookte eitjes en uitgebakken bacon
Mandje met geroosterd boerenbrood
Yoghurt met appel-kaneel compôte
Assortiment van biologische sappen en zuivel
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€21,95 p.p.
vanaf 10 personen

Kerststol met amandelspijs en roomboter
Pasteitjes gevuld met paddenstoelenragout
Belegde harde en zachte rustieke broodjes
Wintersalade met paddenstoelen, oude kaas,
ei, spek en geroosterde tuinbonen
Mandje met geroosterd maisbrood
Gebonden soep van knolselderij en truffel
Roerei met bieslook
Assortiment van biologische sappen en zuivel
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€27,50 p.p.
vanaf 20 personen

VOORGERECHTEN

Carpaccio van het hert met in rum gemarineerde paddenstoelen,
Reypenaar, pijnboompitten en truffelmayonaise
Breekbrood met kruidenbroter, groene pesto en
tomatentapenade
Gravad Lax van zalm en rode biet
Pompoensoep

HOOFDGERECHTEN

Gevulde kalkoenrollade met cranberry en rode wijnsaus
Langzaam gegaarde sukade in eigen jus
Porto bello gevuld met geitenkaas en walnoten
Aardappeltaart met pompoen en Parmezaanse kaas
Zoete aardappeltjes uit de oven met tijm en knoflook
Stoofpeertjes en wintergroenten

GRAND DESSERT
+ €9,50 p.p.

Vanille tartelette
Pistache macarons
Bavarois met de smaken champagne, perzik en stoofpeer

Wijn arrangement vanaf 9,95 p.p.
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€2,95 per stuk
afname per 10 stuks

Geitenkaas lolly met hazelnotencrush en honing
Kletsenbrood met gerookte hertenham en uienchutney
Spiesje van mozzarella, serranoham, olijf en tomaatjes
Rouleaux van kalfsmuis en tonijnmayonaise
Canapé met gerookte forel en citroencréme
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Daarnaast verzorgen
wij op aanvraag

Volledig aangeklede kerstborrels
3 tot 12-gangen diners op locatie
Volledig verzorgde bedrijfsfeesten
Mid-winter barbecues
Luxe kersthapjes
Wijn & spijsproeverijen
Maatwerk verzoeken

Interesse? neem contact met ons op
via info@dailydeli.nl of (033) 456699

