
KERSTMENU 2022
Pastoor Clercxstraat 62

5465 RJ Zijtaart
0413 – 343 382

info@dereigerhoreca.nl



2

Heerlijke kerstmenu.
Makkelijk zelf op te warmen in de bijgevoegde warmhoudbakken,
Of op te warmen in de oven via wegwerpbakken.

Actie: Bij bestelling van een 3 gangen buffet, krijgt u er soep gratis bij.
U kunt kiezen uit de volgende soepen:
• Chinese tomatensoep
• Boerengroentesoep

De onderstaande prijzen zijn inclusief borden, bestek en servetten.

Hoofdgerechten  €25,50 p.p.
Hoofdgerecht en verrassingsdessert  €31,50 p.p.
Voorgerecht en hoofdgerecht  €32,75 p.p.
Voorgerecht, hoofdgerecht en verrassingsdessert (gratis soep)  €37,50 p.p.

Het bestellen gaat als volgt
Van 2 tot 5 personen
• Voorgerecht keuze uit vis of vlees (per persoon)
• Hoofdgerecht keuze uit beenham of zalm (per persoon)
• 1 keuze uit de aardappelgerechten voor de gehele groep (niet per persoon)

Vanaf 6 personen (buffet)
• Voorgerecht keuze uit vis of vlees (per persoon)
• 4 keuzes uit de hoofdgerechten voor de gehele groep (niet per persoon)
• 2 keuzes uit de aardappelgerechten voor de gehele groep (niet per persoon)
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Voorgerechten
(Keuze uit vis of vlees)
• Vlees: Pastrami, Spaanse ham, paté ingerold met chorizo en rundvleessalade (100 gram)
• Vis: Gerookte zalm, krab, knoflookgarnaaltjes en rundvleessalade (100 gram)

Hoofdgerechten
• Spareribs uit onze cateringmarinade
• Stukjes kipfilet in ketjapsaus met ui en diverse noten
• Diverse soorten vis geserveerd in een heerlijke bouillabaisse
• Grootmoeders stoofpotje van rundvlees met diverse groenten
• Gemarineerde halve mini beenham
• Bourgondische varkensrib met champignons, ui, ham en Provençaalse kruiden
• Mini gehaktballetjes in een heerlijke satésaus
• Kip in milde rode curry met groenten

Aardappelgerechten
• Gegratineerde aardappelen met ui en kaas
• Gestoofde krieltjes met roomboter en peterselie
• Gekruide aardappelen

Standaard bij het buffet
• Geglaceerde worteltjes, snijbonen en spruitjes met spek
• 3 verschillende verse salades
• Breekbrood
• Kruidenboter

Verrassingsdessert
• Verrassingsdessert met verschillende items op een grote schaal gepresenteerd
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Vegetarisch
Bent u vegetarisch, dan hebben we voor u het volgende buffet:
• Salade caprese: Salade met mozzarella, tomaat en pesto
• Chinese tomatensoep met prei (enkel bij 3 gangen menu)
• Milde rode curry met boontjes en broccoli
• Vegetarische quiche met geitenkaas en zongedroogde tomaat
• Verrassingsdessert

Glutenvrij
Eet u glutenvrij, dan hebben we voor u het volgende buffet:
• Voorgerecht?
• Boerengroentesoep met stukjes rundvlees (enkel bij 3 gangen menu)
• Mini beenham of gebakken zalm

Soepen en ragouts
• Chinese tomatensoep met stukjes kip en prei
 (vegetarisch mogelijk)  per liter €9,00
• Boerengroentesoep met stukjes rundvlees en soepballetjes
 (glutenvrij mogelijk)  Per liter €9,00 
• Runderragout per liter €9,50 
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Borrelplank
Vanaf 4 personen te bestellen
(inclusief plank)
Wilt u heerlijke verschillende lekkernijen?
Dan is dit iets voor u.
Wat zit er allemaal bij:
• Gerookte zalm, 
• Spaanse ham
• Olijven
• Pimentos (pepertjes gevuld met kaas)
• Knoflook garnaaltjes
• Verschillende soorten kazen (ook oude kazen)
• Verschillende soorten worst
• Kruidenboter
• Aioli
• Breekbrood

Prijs per persoon €13,95
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Gourmetpakket
Te bestellen vanaf 2 personen (enkel af te halen op 24 december).
• Rundvleessalade met gevulde eitjes
• 3 verschillende huisgemaakte salades
• Uienringen en paprikareepjes
• Krieltjes
• Cocktailsaus
• Knoflooksaus
• Breekbrood
• Kruidenboter

Vleesschaal
• Hamburger
• Kipfilet
• Biefstuk
• Saté
• Shoarma
• Procureur

Prijs per persoon €19,95

Vlees-vis schaal
• Hamburger
• Kipfilet
• Biefstuk
• Saté
• Shoarma
• Zalm
• Gamba’s

Prijs per persoon €19,95
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Bestellingen zijn enkel koud af te halen.
Ook zijn de bestellingen in wegwerpbakken af te halen,
Zo hoeft er niets retour gebracht te worden

Kerstavond 15:00 uur – 17:00 uur
1e kerstdag 10:00 uur – 14:00 uur
2e kerstdag 10:00 uur – 13:00 uur

U kunt uw bestelling tot uiterlijk 14 December doorgeven.

Bestellingen kunt u doorgeven via:
0413-343382

De Reiger Horeca
Pastoor Clercxstraat 62
5465 RJ, Zijtaart
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