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Wilt u tijdens Kerstavond of 1e Kerstdag genieten van een heerlijke brunch, 
salade of Kerstbuffet? Dan bent u bij Elzinga Catering op het juiste adres. 
Alle gerechten worden vers en ambachtelijk voor u bereidt en conform de 
richtlijnen van het RIVM geleverd. 

Voor de Kerstdagen kunt u alleen van deze kerstmenukaart bestellen via 
telefoonnummer 038 421 50 18 of per e-mail info@elzingacatering.nl  
Op 2e Kerstdag is ons bedrijf gesloten

Naam    :      
Adres    :      
Postcode + woonplaats :      
Telefoonnummer  :

Bestellingen voor de Kerstdagen kunt u uiterlijk opgeven tot en met zondag 20 
december 2020. Bestel tijdig om teleurstelling te voorkomen!  

Uw bestelling wordt op donderdag 24 december a.s. tussen 17:00 en 19:00 uur 
warm bezorgd. De kerstbrunch wordt op 1e Kerstdag tussen 10:00 en 13:00 uur 
bezorgd, en het buffet wordt warm geleverd op 1e kerstdag tussen 17:00 en 
19:00 uur. Betaling middels tikkie of in overleg middels factuur. 

Elzinga Catering wenst u alvast een smakelijke kerst toe.
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1206 Kerstbuffet  ( vanaf 4 personen )            
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, aioli, pesto en tapenade
 
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 tijm en rozemarijn
 
 
Nagerecht
 Longueur met vers fruit en slagroom
 (Romige bavaroise. U kunt kiezen uit de smaken tiramisu en passievrucht)
 
 Verse fruitsalade
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Feestelijke salades
1202 Huzarensalade vlees             prijs per persoon € 10,75
 Huisgemaakt huzarensalade gegarneerd met ham/asperge, beenham, 
 fricandeau, rollade, kipfilet, salami/augurk, parmaham en vers fruit.
 
1203 Russisch ei salade (een heerlijke vissalade)      prijs per persoon € 11,50 
 Een heerlijke vis salade met gevulde eieren. Gegarneerd met zalm, 
 zoute haring, makreel, tonijn, garnalen, ham/asperge en vers fruit.

1204 Hors d’oeuvre vis             prijs per persoon   € 14,85 
 Een heerlijke luxe vissalade van zalm met gerookte paling, forel,
 gerookte zalm, gerookte makreel, zoute haring, tonijn, gevulde eieren 
 en gevulde tomaten met garnalen. Gegarneerd met vers fruit.
 Geserveerd met stokbrood en kruidenboter.

1205 Hors d’oeuvre vlees              prijs per persoon   € 13,75
 Een heerlijke luxe huzarensalade met extra veel vlees zoals rollade, 
 kipfilet, rosbief, fricandeau, paté, ham trio, schijven meloen, 
 gevulde eieren en gevulde tomaten en vers fruit. Geserveerd met 
 stokbrood en kruidenboter.

( vanaf 4 personen )

Kerstbuffet Elzinga

w w w . e l z i n g a c a t e r i n g . n l

Luxe Kerstbrunch
1201 Luxe kerstbrunch ( vanaf 4 personen )   
 
 Plak Kerststol gevuld met spijs  
 Brunchkrans met roerei, gerookte zalm, bieslook en kaas
 2 x stokbroodhapjes met:
 saint Albray, cambozola, blauwe druif
 ossenworst met ui en mayonaise
 2 x mini Italiaans broodje belegd met o.a. 
 carpaccio, rucola, truffelmayonaise, pijnboompitjes en Parmezaanse kaas
 brie, kruidenkaas, sla en komkommer
 oude kaas, rucola, rode ui en zontomaatjes
 fricandeau met tonijnmayonaise en kappertjes
 parmaham, pesto, rucola en pijnboompitjes
 Warme beenham met rode wijnsaus en rozijnen (warm)
 Kipdij gevuld met pesto en mozzarella (warm)
 Kopje romige courgettesoep met mint (warm)

Prijs per 
persoon
€ 17,50

Feestelijke salades

Prijs per 
persoon
€ 32,50


