
 

De feestdagen staan weer voor de deur en ook dit jaar hebben wij een culinaire kaart voor u 
samengesteld. 

Wij presenteren u een 3 of 4 gangenmenu, basisproducten en buffetten. Al onze producten zijn zo 
samengesteld en verpakt dat u ze alleen maar hoeft te serveren of op te warmen. 

Kerstmenu 

Voorgerechten 

Romige bospaddestoelensoep 

Of 

Heldere kalfsbouillon met garnituur 

Of 

Ossenstaartsoep 

Tussengerechten 

Champignons uit de oven met een roomsaus, 

Kruidenboter en verse kruiden 

Of 

Zalm Cocktail 

Of 

VitelloTonnato (plakjes kalfsvlees met tonijncrème) 

Hoofdgerechten 

Sukade met rode wijn en sjalottensaus 

Of 

Varkensmedaillon met zachte roomsaus 

Of 

Ossobuco (gestoofde kalfsschenkel in groentensaus) 

Of 

Kabeljauwfilet met een garnalenroomsaus / dille saus 

Dessert 

Vers fruit met sabayon 

Of 

Tiramisu  



3 gangenmenu: voorgerecht, hoofdgerecht en dessert     € 17.50 p.p. 

4 Gangenmenu: voorgerecht, hoofdgerecht, tussengerecht en dessert   € 19.95 p.p. 

Bij elke gang kunt u uw keuzes aangeven per persoon, wij geven u hier uiteraard een wijnadvies bij, 
welke wij u desgewenst kunnen leveren. 

 

Supplementen voor bij uw menu: 

Gegratineerd witlof met ham en kaas        € 2,25 p.p. 

Rode kool met appeltjes        € 1.75 p.p. 

Gegrilde aardappeltjes uit de oven       € 1.95 p.p. 

Aardappelgratin         € 1.95 p.p. 

Griekse salade met olijven en feta       € 1.75 p.p. 

Vlinderpastasalade          € 1.75 p.p. 

Aardappelsalade         € 1,95 p.p. 

Koude schotel          € 1,95 p.p. 

Verse fruitsalade         €  2,50 p.p. 

 

Gerechten apart  te bestellen: 

Kippenragout (250 gram p.p.)        € 2.95 p.p. 

Zuurvlees van het huis (250 gram p.p.)       € 2.95 p.p. 

Konijn van het huis          € 4.95 p.p. 

Beenham met pepersaus (250 gram p.p.)      € 3,95 p.p. 

  



Buffetten: 

 

Koude schotel luxe gegarneerd:       € 7.50 p.p. 

Ambachtelijke koude schotel, ham asperge bieslook rolletje 

Gevuld ei, gevulde tomaat en Ardennerham met meloen 

 

Visbuffet:          € 17,95 p.p. 

Pasta salade met vis, gevuld ei, gevulde tomaat, 

fruitsalade, gemengde salade, frisse tonijnsalade, 

Gerookte paling, zalm, forel en makreel , cocktailsaus, ravigottesaus 

Stokbrood en kruiden boter 

 

Combinatie buffet van diverse soorten vees en vis:     € 16,75 p.p. 

Kipfilet in kerriesaus 

Gehaktballetjes in tomatensaus 

BoueffBourguignon van het huis 

Gebakken zalmfilet met zachte vissaus 

Gebakken krielaardappeltjes 

Aardappelgratin  

LolloRosso / bionda salade met sinaasappeldressing  

Farmersalade 

  



Uw bestelling kunt u afhalen op: 

Voor kerst: 

 24 december van 09.00 uur tot 17.00 uur 

 25 december van 10.30 uur tot 12.30 uur 

Voor oudejaarsavond: 

 van 09.00 tot 17.00 

www.daveculinair.nl 

info@daveculinair.nl 

Dave culinair 

Raadhuisstraat 26 

6127 BL Grevenbicht 

Tel: 046-4111048  of  06-53555347 

Namens Dave Hoofwijk en het team van Dave Culinair wensen wij u fijne smakelijke feestdagen en 
een gezond en gelukkig 2016. 

Wij danken u oprecht voor het gestelde vertrouwen in ons. 

 

  

http://www.daveculinair.nl/
mailto:info@daveculinair.nl


Bestel formulier (1/2): 

Naam:  

Adres:  

Postcode:  

Plaats:  

Telefoonnummer:  

E-mailadres  

Afhaaldatum:  

Afhaaltijd:  

 

Kerstmenu: 

Menu Gerecht  Totaal aantal personen 

Voorgerecht   

 Bospaddestoelensoep  

 Heldere kalfsbouillon  

 Ossenstaartsoep  

Tussengerecht   

 Champignons uit de oven  

 Zalm Cocktail  

 VitelloTonnato  

Hoofdgerecht   

 Sukade met rode wijn  

 Varkensmedaillon   

 Ossobuco  

 Kabeljauwfilet  

Dessert   

 Vers fruit met sabayon  

 Tiramisu  

Bij gerechten  Totaal aantal bijgerechten 

 Gegratineerd witlof   

 Rode kool met appeltjes  

 Gegrilde aardappeltjes  

 Aardappelgratin  

 Griekse salade  

 Vlinderpastasalade  

 Aardappelsalade  

 Koude schotel   

 Verse fruitsalade  

 

Let op: Allebei de pagina’s van het bestel formulier inleveren a.u.b. 

  



Bestel formulier (2/2): 

Aanvulling Aantal personen 

Kippenragout  

Zuurvlees van het huis  

Konijn van het huis  

Beenham met pepersaus  

 

Buffet Totaal aantal personen 

Koude schotel luxe  

Visbuffet Beenham met saus  

Combinatie buffet van diverse 
soorten vees en vis 

 

 

Let op: Allebei de pagina’s van het bestel formulier inleveren a.u.b. 

 


