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Vúr op de “Bakplaatte” 

Een heerlijk menu voor op de bakplaat, gourmet of in de partypan. 

De Twentse Broadschöttel (€ 16,95 p.p.)   De party-pan      Sausjes en kruidenboter 

• Gekruide kipfilet      Een elektrische pan met 6 vakken € 72,50  Ambachtelijk bereid in eigen keuken 
• Saté van de haas      Gevuld met 150 heerlijke hapjes 
• Lekker mals biefstukje            Zigeunersaus, cupje € 2,25  
• Varkenshaasje      Een elektrische pan met 4 vakken € 38,50  Smulsaus, cupje € 2,25 
• Beefburgertje       Gevuld met 80 heerlijke hapjes    Ravigottesaus, cupje € 2,25 
• Bacon baby maïskolf             Kruidenboter, cupje € 2,50 
• Zalmfilet       Mini kipsaté 
• Gamba met spek      Gehaktballetjes 
• Twentse vleessalade      Heerlijke kipballetjes 
• Vissalade uit eigen keuken     Pikante kipkluifjes 
• Stokbrood met ravigotesaus, cocktailsaus,   Grillworst 
zigeunersaus en kruidenboter     Onze huisgemaakte spareribs 
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Voor uw kerstdiner 

✓ Stel zelf uw buffet samen 
✓ Geen dagenlang stressvol boodschappen doen 
✓ Geen uren met de kerst in de keuken staan 
 
Dit jaar kunt u diverse soorten salades, soepen en gerechten sous vide bij ons bestellen. 
Op het moment van gebruik kunt u deze gerechten eenvoudig in de verpakking verwarmen. 
 

Soepen 

• Een goed gevulde verse tomatensoep, per liter € 7,50 
• Groentesoep bereid met verse groenten, per liter € 7,50 
1 liter soep is goed voor 3 à 4 borden. 

 
 

Hoofdgerechten, sous vide bereid 

• Gemarineerde spareribs gegaard in de oven, alvast voor u gesneden, 500 gram € 7,95 
• Medaillons van varkenshaas in verse champignon roomsaus, 500 gram € 8,95 
• Ossehaaspuntjes in een goed gevulde stroganoff saus, 500 gram € 10,95 
• Boeuf Bourginon een heerlijk stoofpotje volgens traditionele Franse receptuur, 500 gram € 8,95 
• Gehaktballetjes in huisgemaakte zigeunersaus, 500 gram € 7,95 
• Gemarineerde kipdijsaté in ambachtelijke pindasaus, 500 gram € 8,95 
• Varkensfricandeau rollade gebraden en gesneden, 250 gram € 6,95 
• Hampunt heerlijke beenham, gegaard en gesneden, 250 gram € 6,95  
 

Een portie van 500 gram is goed voor 1 persoon. 
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Salades uit eigen keuken 

• Huisgemaakte vissalade, 500 gram € 5,95 

• Enters Ambacht salade, 500 gram € 4,95 

• Boerensalade, 500 gram € 3,95 

• Ei van Columbus, 500 gram € 4,95 

• Waldorfsalade, 100 gram € 1,75 

• Rauwkostsalade, 100 gram € 1,75 

• Vers fruit salade, 100 gram € 1,75 
 

 

De Preuverie 

Sfeervol tafelen vol met lekkernijen! 
 
Een groot plateau met daarop een uitgebreid assortiment van verschillende koude lekkernijen gepresenteerd op 
een lang houten plateau. Dat is weer eens iets anders! Het standaard assortiment omvat: rauwkostsalade, 
toastsalade, tapas, antipasti, vis, kaas, luxe rauwe ham, olijven, vijgen brood en nog veel meer! Daarnaast 
worden verschillende soorten brood bijgeleverd wat bij elkaar een royale maaltijd vormt.  
 
U zet het plateau op tafel en het genieten kan meteen beginnen. 
 

• 8 personen € 127,50 

• 6 personen € 95,50 

• 4 personen € 64,50 

• 2 personen € 39,50 

Luxe kerstsalades 

Huisgemaakte vissalade, rijkelijk gegarneerd met diverse soorten vis, gevulde eieren, rauwkostsalade  
en vers fruit. 
 
Kleine schaal (2-3 personen*) 600 gram € 18,95 
Grote schaal (4-6 personen*) 1200 gram € 32,95 
 
Enters Ambacht salade, gegarneerd met gevulde eieren, vleeswaren, rauwkostsalade en vers fruit. 
Kleine schaal (2-3 personen*) 600 gram € 15,95 
Grote schaal (4-6 personen*) 1200 gram € 26,95 
 
Brunchsalade, gegarneerd met gevulde eieren, vleeswaren, rauwkostsalade en vers fruit. 
Kleine schaal (2-3 personen*) 600 gram € 15,95 
Grote schaal (4-6 personen*) 1200 gram € 26,95 
*Normale portie is 200 gram salade p.p.  
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Kerstbuffet (€ 23,95 p.p.) 
 

• Vanaf 4 personen 

• Kerstmiddag bij u thuis bezorgd 

• Inclusief buffetmaterialen 

• Eenvoudig te bewaren en makkelijk op te warmen door 1,5 uur voor aanvang de brandertjes onder het rechaud te plaatsen 

• Bestel op tijd / vol =vol! 
 

Koud buffet:           Warm buffet: 

Enters ambacht – rundvleessalade        Varkenshaas – roomsaus – champignons 
Huisgemaakte tonijnsalade – tonijn – ui – paprika      Gemarineerde kipdijsaté – pindasatésaus – gedroogde uitjes 
Ei van Columbus – ei – appel – rode ui – komkommer      Gebraden spareribs 
Rauwkostsalade – appel – komkommer – rozijnen – ananas     Boerengehaktballetjes – gebonden jus 
Twentse koolsalade – wortel – kool – perzik – paprika      Stoverij van Iberico-wangetjes 
Italiaanse rauwkostsalade – tomaat – komkommer – feta     Gebakken aardappels – spek – ui 
Luxe broodsoorten – kruidenboter – smulsaus – knoflooksaus – whiskeysaus 
Zacht gepocheerde zalmfiletmootjes – honing mosterd dressing 
Vitello tonato – Fricandeau – Tonijnmayonaise- Kappertjes 
Carpaccio – Rundercarpaccio – Parmezaan – Rucola – Pesto 
Twents Nagelhout – Rode Uienchutney  
 

 

  

Het kerstbuffet is volgeboekt! 
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