
KIEZELHUYS AFHAALCATERINGKIEZELHUYS AFHAALCATERING
SUGGESTIES KERST EN EINDEJAAR 2020
01/12/2020 TEM 31/01/2021 
KOUDE VOORGERECHTEN

Er is geen minimum aantal voor de voorgerechten voorzien. 

Gerechtjes kunnen waar mogelijk en in overleg aangepast worden naar vegetarisch 
of in functie van allergenen. 

Vitello tonnato met gegrilde tonijn                       €9,25 pp 
Zalmcocktail                                                               €9,25 pp 
Buffelmozzarella met consommé van tomaat (v)   €9,25 pp 
Halve kreeft belle-vue (per 2 pers. te bestellen)      €19,75 pp 

SOEPEN (1/2DE LITER MET BROOD, BOTER EN GARNITUUR)

Kreeftenroomsoep                                                     €6,45 p1/2de L 
Tomatenroomsoep (v)         €4,25 p1/2de L 
Tomatenroomsoep met balletjes       €4,45 p1/2de L 
Witloofroomsoep (v)        €4,45 p1/2de L 

WARME VOORGERECHTEN (OP TE WARMEN IN OVEN OF MICROGOLF)

Er is geen minimum aantal voor de suggesties warme voorgerechten voorzien.

Gerechtjes kunnen waar mogelijk en in overleg aangepast worden naar vegetarisch 
of in functie van allergenen. 

Coquilles met zalfje van bloemkool en infusie van garnaal    €12,75 pp 
Buikspek met pastinaak en zoete jus       €12,75 pp 
Portabello met zoete aardappel (v)      €11,45 pp  
Halve kreeft belle-vue (per 2 pers. te bestellen)      €19,75 pp



WARME HOOFDGERECHTEN (OP TE WARMEN IN OVEN OF MICROGOLF)

Er is geen minimum aantal voor de suggesties hoofdgerechten voorzien.

Gerechtjes kunnen waar mogelijk en in overleg aangepast worden naar vegetarisch 
of in functie van allergenen.

Runderhaas met 3 pepersaus, wintergroentjes  
en rozemarijnaardappeltjes           €21,75 pp

Zeebaars met erwtenmousseline, boschampignons  
en witte wijnsaus                       €21,75 pp

Hertenkalffilet met boschampignons, vergeten groenten  
en grand veneur, amandelkroketjes      €21,75 pp

Kabeljauwhaasje met girollen en spinazie, beurre blanc  
en butternutpuree                   €21,75 pp

Kreeft à la nage         €48,25 pp

Ravioli van pompoen en geitenkaas  
met salieboter (v)        €15,75 pp

Gevulde pastaschelpen met ricotta  
en zuiderse groenten (v)            €17,25 pp

 

DESSERTEN

Assortiment van mini desserten (5 stuks pp)        €11,25 pp 
Fantasie van chocolade         €9,75 pp 
Dessert Royal         €8,25 pp

SUPPLEMENTEN

Cava (75cl)       €19,95 p fles 
Wijn Rood-Wit-Rosé (70cl)     €13,95 p fles

Bruikleengoederen in overleg 
 
Bestellen via www.kiezelhuys.be of 011/373757


