
Voor Kerstavond kunt u alleen van deze menukaart bestellen via telefoonnummer 038 421 50 18 of per e-
mail info@elzingacatering.nl  Het Kerstbuffet wordt warm geleverd op Kerstavond. Bestellingen voor 
Kerstavond kunt u uiterlijk opgeven tot en met maandag 20 december 2021.  

 
De uiterlijke bezorgtijd van het Kerstbuffet is 19:00 uur. De salades en gourmetschotels kunnen vanaf 
14:00 uur bij ons afgehaald worden. Wilt u deze bezorgd hebben, dan wordt er € 3,50 bezorgkosten 
berekend. Betaling contant of middels tikkie.  

 

Hors d’oeuvre vis (vanaf 3 personen te bestellen)  € 18,60 per persoon 
Zalmsalade met gerookte paling, forel, gerookte zalm, pepermakreel, zoute haring, tonijn, gevulde 
tomaten met garnalen, gevulde eieren gegarneerd met vers seizoen fruit. Stokbrood en kruidenboter. 

 

Hors-d'oeuvre vlees (vanaf 3 personen te bestellen) € 17,60 per persoon 
Huzarensalade gegarneerd met rollade, rosbief, fricandeau, paté, ham trio, salami/augurk, gevulde 
tomaten met ham/kerrie, gevulde eieren en vers seizoen fruit. Stokbrood en kruidenboter 

 

Gourmetschotel (vanaf 3 personen te bestellen)  € 15,- per persoon 
• 400 gram vlees per persoon 

• Huzarensalade  

• Champignons, paprika, ui 

• Verse afgebakken stokbrood 

• Kruidenboter 

• Chilisaus, knoflooksaus, satésaus 

Kerstbuffet Elzinga (vanaf 4 personen te bestellen)  € 40,- per persoon 
Voorgerecht 
• Carpaccio van ossenhaas, rucola, cherrytomaatjes, rode ui, pijnboompitjes, Parmezaanse kaas en 

truffelmayonaise 

• Visproeverij met zalm, forel, Noorse garnalen, sla, verse peterselie, whiskysaus en citroen 

• Geserveerd met vers afgebakken breekbroodjes met kruidenboter 

Hoofdgerechten 

• Ossenhaas in bladerdeeg met kastanjechampignons en parmaham 

• Kalkoendijfilet met Italiaanse kruiden, Parmezaanse kaas en truffelmayonaise 

• Stoofschotel van rundvlees met jachtsaus 

• In rode wijn gestoofde peertjes, witlof uit de oven met ham/kaas/ei 

• Aardappeltjes uit de oven met Italiaanse kruiden 

Nagerecht 

• Longueur met vers fruit en slagroom (Romige bavaroise keuze uit: tiramisu of passievrucht) 

• Verse fruitsalade 

Elzinga Catering, Punterweg 7B, 8042 PB  ZWOLLE  038 421 50 18 

info@elzingacatering.nl www.elzingacatering.nl 

 

Alleen voor Kerstavond te bestellen 

Op 1e en 2e Kerstdag is ons bedrijf gesloten 
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