
Kerst   2022, 25 en 26 december !! 
Voor dit jaar kunt U bij ons het volgende bestellen ; 

      24 december zijn we gesloten  
 
Diverse vers bereide soepen; 
Gebonden bospaddenstoelensoep ( tevens vegetarisch )   € 9,50 per liter te bestellen 
Romige tomatensoep met kipfilet en tomaat concasse    € 8,50 per liter te bestellen 
Stokbrood         € 2.00 p.st. 
Kruidenboter per 100 gram       € 2.00 
1 liter soep is voldoende voor 4 personen  
De soep wordt geleverd in disposable materiaal en moet alleen nog worden opgewarmd. 
 
 
 

Hors d’oeuvre ( minimaal 4 personen )       € 15,50 per persoon 
rundvleessalade – kiprollade met tuinkruiden – fricandeau – ardennerham met meloen – ham met 
asperge – Hollandse haringfilet – Hollandse garnaaltjes – gerookte zalmfilet – pepermakreel – 
krabstick – gevuld eitje – gevuld tomaatje – stokbrood – kruidenboter – cocktailsaus. 
Alles wordt op disposable schalen en dozen geleverd en natuurlijk netjes afgegarneerd met vers 
(exotisch) fruit zoals U van ons gewend bent.  
 

Warme aanvullingen, (vanaf 4 personen te bestellen) goed te combineren met de                        
hors d’ oeuvreschotel 
kipsaté stokjes ( 100 gram pp) met satésaus      € 5,00 per persoon 
3 gehaktballetjes in zigeunersaus       € 3,25 per persoon 
Beenham met honing-mosterdsaus of champignonsaus    € 4,00 per persoon 
Dit wordt geleverd in vacuumzakken en moet alleen nog worden opgewarmd. 
 

Dessert 
Ananasbavaroise          € 3,00 per persoon 
Aardbeibavaroise        € 3,00 per persoon 
Bosvruchtenbavaroise        € 3,00 per persoon 
Huisgemaakte chocolademousse van Callebaut chocolade (melk )   € 3,00 per persoon 

        

Gourmetschotel vlees ( vanaf 4 personen )       € 21,00 per persoon 
5 soorten vlees – champignons – paprika – ui – komkommersalade – rauwkostsalade – 
tomatensalade – rundvleessalade – aardappelsalade – huzarensalade – cocktailsaus – knoflooksaus 
– zigeunersaus – satésaus – stokbrood – ciabatta – kruidenboter en verse fruitsalade. Ook te huur: 
elektrische gourmetplaat 4/5 pers a € 5,00 p/st. 
Alles wordt geleverd in disposable bakjes en schaaltjes.  
 

Gourmetschotel vis ( vanaf 4 personen )       € 25,00 per persoon 
5 soorten vis  – zalmsalade ipv rundvleessalade. Verder als bij gourmetschotel vlees. Ook te huur: 
elektrische gourmetplaat 4/5 pers a € 5,00 p/st. 
Alles wordt geleverd in disposable bakjes en schaaltjes. 
 
Bestellingen uiterlijk 15 december doorgeven, de sluitingsdatum wordt vervroegd als we vol 
zijn met boekingen!!!!!! 
telefonisch: 076-5962217 of 06-21838507 
e-mail: info@adoostvogelscatering.nl  
 

U krijgt  via de mail een bericht wanneer je de bestelling bij de Waterman 23 kunt komen ophalen.  
 


