FOOD-mogelijkheden Foodtruck ‘’Wesseling on Wheels” 2019
GERECHTEN (aantal gerechten zijn afhankelijk van het seizoen)
6 warme gerechten per persoon, keuze uit onderstaande gerechten
•
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•
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•

Krokante aardappel rösti, gebakken met spek, ui, rozemarijn en crème fraîche
Mosterdsoep of soep van pompoen met laagje kerrie/gemberschuim of
spinaziesoep met schuimlaag (geserveerd in een wijnglas)
Risotto met paddenstoelen en Rundvlees (ribeye of entrecote)
met warme truffelschuim, gewicht van vlees 60 gram per persoon
Rundersaté met crumble van cassave, seroendeng en gefrituurde uitjes
Gemarineerde biefstukpunten op een satéprikker welke voor rijgen wordt
geweld in water, gewicht van 60 gram per persoon
Black tijgerspies met gembersaus, gemarineerde gamba’s, gemarineerd in licht
pittige gembermarinade, 2 stuks op een spies.
Roggestoet toast met ribeye met saus van rode wijn
Toast besprenkeld met knoflook olie, zout, peper en tijm.
Stoofpotje met rucola stamppot.
Toast met huisgerookte zalm, zoetzure komkommer, wasabi krokant
Minibroodje met weideburger
Salad in a jar
Huisgemaakte parfait

BARBECUE DE LUXE
•
•
•
•
•
•
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•

Luxe broodsoorten met diverse smeersels
Gemarineerde lamskoteletjes
Mini Tournedos
Vis en papilotte
Gemarineerde kippendij
Brioche broodje weideburger
Pastasalade
Salad in a jar
Salade kippendijen met pesto en spek
Carpaccio met pijnboompitten en Parmezaan
Satésaus, Stroganoffsaus, diverse koude sauzen
Verse fruit salade

Bovenstaande is onze standaard informatie.
Heeft u andere wensen? Wij maken u graag een passende offerte op maat.
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PERSONEEL
Voor een goede bereiding van de gerechten en begeleiding van de gasten tijdens het
diner zijn er twee koks aanwezig.

KOSTENOVERZICHT
• Gerechten 6 per persoon (minimaal)
• Luxe Barbecue
• Koks

€ 32,50 per persoon (€ 5,50 per gerecht)
€ 31,50 per persoon
Vanaf 50 personen gratis

OPMERKINGEN
• De genoemde bedragen betreffen een voorcalculatie. Bij enkele posten is
uitgegaan van een stelpost, de werkelijke bedragen zijn afhankelijk van uw
keuze. Na afloop van de party wordt aan u gefactureerd.
• Op onze diensten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing.
• Druk- en typefouten voorbehouden.
• Het garantie-aantal is het aantal gasten dat uiterlijk twee werkdagen voor de
party datum schriftelijk of telefonisch bij ons bekend gemaakt is, anders wordt
uitgegaan van het aantal gasten dat opgenomen is in de offerte.
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