
KERSTMIS EN OUDJAARSDAG 2020

Stel je eigen tapasbuffet samen
De koude tapas bestaan uit een standaardassortiment. De prijs is per persoon.

De invulling van de warme tapas is naar eigen keuze.

Er kunnen maximaal 4 soorten warme tapas per gezelschap besteld worden.

De koude en warme tapasgerechten zijn vanaf 4 personen te bestellen.

Sluit af met een lekker dessert! De desserts zijn per gerecht te bestellen.

KOUDE TAPAS
€12,50 per persoon Prijzen zijn per persoon

WARME TAPAS

Spaanse couscoussalade met chorizo en saffraan
Tonijnsalade met paprika en rode ui
Pastasalade met kip en rode pesto
Manchego met gekarameliseerde rode ui
Abrikoosjes met mascarpone, honing en pistache
Groentestengels met pittige yoghurtdip
Geitenkaasballetjes met cranberry en pistache
Spiesje met tomaat, mozzarella en groene pesto
Wrapje met gerookte zalm, boursin en rode ui
Wrapje met carpaccio, truffelcrème en oude kaas
Licht pikante tortillachips met salsasaus
Diverse soorten brood en smeersels

Stoofperentiramisu met speculaas en Licor 43
Bastogne trifle met kersen en witte chocolade
Chocolademousse met rood fruit en gesuikerde 
amandel

Gehaktballetjes in tomatensaus   
Stukjes kip in truffelsaus  
Iberico spareribjes
Scampi's in kruidenroomsaus
Ravioli met truffel en champignons
Knoflookchampignons
Romige kippenragout
Patatas bravas met aioli
Wildstoof van hert en wildzwijn
Japans gemarineerde kipspiesjes
Rendangkroketjes
Chorizokroketjes
Gefrituurde uienringen
Geitenkaaskroketjes
Mozzarellasticks               

100 gram    
100 gram   
150 gram     
100 gram  
3 stuks    
100 gram      
100 gram    
100 gram  
100 gram        
3 stuks
3 stuks       
3 stuks       
3 stuks         
3 stuks          
3 stuks       
3 stuks        

DESSERTS
€4,50 per gerecht



KOUDE TAPAS

DESSERTS

WARME TAPAS
Prijzen zijn per persoon

Gehaktballetjes in tomatensaus   
Stukjes kip in truffelsaus  
Iberico spareribjes
Scampi's in kruidenroomsaus
Ravioli met truffel en champignons
Knoflookchampignons
Romige kippenragout
Patatas bravas
Wildstoof van hert en zwijn
Japans gemarineerde kipspiesjes
Rendangkroketjes
Chorizokroketjes
Gefrituurde uienringen
Geitenkaaskroketjes
Mozzarellasticks

keer
keer
keer
keer
keer
keer
keer
keer
keer
keer
keer
keer
keer
keer
keer

€12,50 per persoon

€4,50 per gerecht

assortiment à €12,50 per persoon

Koude tapas:                              keer 

Stoofperentiramisu:               keer 

Basognetrifle:                             keer 

Chocolademousse:                   keer 

WAT U NOG MOET WETEN / VOORWAARDEN:
-   Bestellingen voor kerst dienen uiterlijk 20 december gemaakt te zijn en bestellingen voor oud en nieuw uiterlijk 27 december      

door het bestelformulier  in te leveren bij De Kleine Winst of via info@eetcafedekleinewinst.nl.
-   Warme gerechten blijven ongeveer 60 minuten warm. De warme gerechten kunnen ook koud meegegeven worden om thuis     

eenvoudig op te warmen.
-   Bezorgen is mogelijk vanaf een bestelbedrag van €80,00 tegen een vergoeding van €5,00.
-   Tapasbordjes en vorkjes krijgt u in bruikleen. 
-   We ontvangen de bakjes, schalen, bordjes en vorkjes de volgende dag graag schoon retour. 
-   Betalingen à contant, per pin of per bankoverschrijving.


