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Buffet
Noël 

Romige soep van champagne champignons

 Salade van schaaldieren met limoen -
mayonaise en bieslook.

Getrancheerde wildzwijns ham met
vijgen en walnoten.

Gemarineerde tonijn met rijpe Balsamico azijn
Huisgerookte Noorse zalm met
kapperappeltjes en sherryroom.

Plank met Spaanse en Italiaanse hammen.
Pastrami van runderlende met truff elolie.

Gebakken kabeljauw met cherrytomaatjes
en gewokte venkel.

Stoofschotel van Veluws wild.
In de jus gestoofde hazenvoorlopers.

Malse entrecote van het Gronings weiderund.
Op pruimen gegaarde varkensrollade

met Hollandaisesaus.

Crème brulée van vanille met een compote
van wilde rabarber

Koffi  e met kerstbonbons

1 52,75 P.P.



    Noël 2022
Kerstborrel

Ontvangst met glas rosé prosecco

Drankje naar keuze

Proeverij van warme en koude lekkernijen

Luxe canapés met o.a.
• Gerookte IJsselmeer paling

• Paté van wilde eend
• Sushi en sashimi

Hollandse haring met uiencompote

Tartaar van Oosterschelde kreeft

Gemarineerde boerderijeend

Mousse van Veluws hert

Warme lekkernijen met o.a. 
• Teriyaki saté

• Wonton hapjes
• Gewokte Zeeuwse mosseltjes

• Kroketjes van Hollandse garnaal
met sherryroom

• Originele Van Dobben bitterballen
met grove mosterd

1 26,75 P.P.



Christmas
Brunch

Incl. drankenbuff et met limonades, wijn
en vruchtensappen

Krachtige bouillon van biologische scharrelkip

Kerstbroden en een selectie van
diverse minibroodjes.

Zoetige en hartige broodjes.
Roomboter, kruidenboters en tapenades.

Huisgerookte zalm salade met
sterrekers en toast.

Salade van Hollandse garnaaltjes met
appel en scharreleieren.

Proeverij van rauwe en gemarineerde vis.
Runder carpaccio met pijnboompitten

en oude kaas.

Van het blok gesneden beenham van
het Limburgs scharrelvarken.

Pastei van kalfsragout met grotchampignons
Huisgemaakte groenten quiches.

Luchtige mousse van witte chocolade 
en Bastogne kruim

1 34,75 P.P.



Noël
Menu 2022

Ontvangst met rosé prosecco en luxe amuses

Lasagne van suikerbrood met reepaté
en een sinaasappel marmelade

OF

Carpaccio van licht gerookte runderlende
met truffelmayonaise

Consommé van wilde champignons
met cognacroom

Medaillons van kalfshaas met gewokte witlof
en een saus van Pedro Ximenez

OF

In remouladeboter gesmoorde
kabeljauw met knoflookpuree en

Hollandse garnalen

Grand dessert Noël

1 49,75 P.P.
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Creatief en 
veelzijdig 

Heeft u in uw bedrijf iets te vieren en wilt
u er zelf zo weinig mogelijk aan hoeven te doen?

Catering78 heeft voor u de oplossing;
van borrelhapjes, buff et, walking dinners of een 
compleet verzorgd feest, met Catering78 haalt

u een creatieve cateraar in huis.
Zowel de culinaire kant van uw evenement

als de aankleding ervan is bij ons in betrouwbare 
handen. Wij leveren onze service van

10 tot 1000 personen.

Laat u gerust adviseren over alle mogelijkheden
door onze cateringmanager of laat u verrassen

met een scherpe off erte.

Bel of mail ons vrijblijvend via
030 - 636 53 28 of info@locatie78.nl


