FEEST
DAGEN
2020

BROCHURE DECEMBER 2020
DE KOMENDE FEESTDAGEN!
Wilt u óók de komende feestdagen culinair verwend worden?
Dit jaar willen wij het ook weer voor u mogelijk maken om thuis “uit” eten te gaan.
In de aanloop van de kerstmis, op zowel kerstavond, eerste als tweede kerstdag of
rondom de jaarwisseling.
Vandaar dat wij met de feestdagen in het vooruitzicht, u de december brochure 2020
presenteren!
Wij willen u alvast fijne feestdagen en een culinair, en vooral in deze tijden een gezond
2021 toewensen!
Team Chapeau Catering!
BIJZONDERHEDEN:
•
Onze buffetten worden gepresenteerd op mooie wegwerpschalen!
•
Onze warme gerechten worden gepresenteerd in kookzakken. U kunt
de gerechten eenvoudig thuis opwarmen in water (± 30 minuten op 80
graden). Let op laat het water niet koken want dan laat de sluiting los!
•
U kunt uw buffet afhalen op onze locatie in Hoensbroek!
LIEVER (WARM) THUISGELEVERD?
Vanaf 10 personen worden onze buffetten eventueel thuis (warm) geleverd en
maken we uw buffet op “gewone” schalen in plaats van wegwerpschalen!
•
Bestellingen voor de kerst zijn mogelijk tot en met 21 december
•
Bestellingen voor de jaarwisseling zijn mogelijk tot en met 28 december
•
Afhalen met kerstmis en oud en nieuw:
- 24 december tussen 14.00 en 18.00 uur
- 25 december tussen 11.00 en 14.00 uur
- 26 december tussen 11.00 en 14.00 uur
- 31 december tussen 14.00 en 18.00 uur
- 1 januari tussen 11.00 en 14.00 uur
•
Bezorgtijden zijn altijd in overleg. Op kerstavond en oudejaarsavond leveren wij
maximaal tot 19.00 uur!
•
Alle buffetten uit deze brochure zijn de gehele feestmaand te bestellen!
•
U kunt bestellen via onze site, mail of telefoon (Eventueel WHATS APP)!
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ACTIE KERSTBUFFET, BESTEL OPTIE 1
ACTIE KERSTBUFFET, BESTEL OPTIE 1
Huisgemaakte Limburgse koude schotel gegarneerd met:
- Gevulde eitjes
- Ham-asperge rolletjes
- Fijngesneden plakjes kalkoenfilet
- Boeren gehakt brood & plakjes gebakken pastei
- Ardennerham met galia meloen
Waldorfsalade met verse bleekselderij, mandarijnen en verse noten mix
Pastasalade met kipfilet, fruit en romige cocktailsaus
Tomatensalade met mozzarella en basilicumdressing
Luxe fruitsalade met meloen en druiven
1 WARM GERECHT, KEUZE UIT:
- Boeuf Bourguignon
- Varkenshaasmedaillons met champignon of pepersaus
- Huisgemaakte kip pilav met perziken
- Bourgondische kippenragout met champignons en verse peterselie
WARM BIJGERECHT
Romige aardappelgratin overbakken met kaas
WARME GROENTEN
Rode kool met appeltjes en kaneel
Sperziebonen met nootmuskaat en gebakken spekjes
Versgebakken stokbrood, diverse soorten mini broodjes
Cocktail saus en uitjes monegask
Kruidencrème en gezouten roomboter
Luxe kerstbrood met amandelspijs
€ 21,50 PER PERSOON INCLUSIEF BTW (Te bestellen vanaf 2 personen)
Onze buffetten worden gepresenteerd op mooie wegwerpschalen! Onze warme gerechten
worden gepresenteerd in kookzakken. U kunt de gerechten eenvoudig thuis opwarmen in water
(± 30 minuten op 80 graden). Let op laat het water niet koken want dan laat de sluiting los!
U kunt uw buffet afhalen op onze locatie in Hoensbroek!

LIEVER (WARM) THUISGELEVERD?
Vanaf 10 personen worden onze buffetten eventueel thuis (warm) geleverd en maken we uw
buffet op “gewone” schalen in plaats van wegwerpschalen!
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LUXE KERSTBUFFET, BESTEL OPTIE 2
LUXE KERSTBUFFET, BESTEL OPTIE 2
Huisgemaakte Limburgse koude schotel gegarneerd met:
- Gevulde eitjes
- Ham-asperge rolletjes
- Fijngesneden plakjes kalkoenfilet
- Boeren gehakt brood & plakjes gebakken pastei
- Ardennerham met galia meloen
Waldorfsalade met verse bleekselderij, mandarijnen en verse noten mix
Pastasalade met kipfilet, fruit en romige cocktailsaus
Tomatensalade met mozzarella en basilicumdressing
Luxe fruitsalade met meloen en druiven
2 WARME GERECHTEN, KEUZE UIT:
- Huisgemaakte kip pilav met perziken
- Gestoofde kalkoen fricassee geserveerd in een rijke Russische stroganoffsaus
- Gemarineerde kiphaasjes geserveerd in pindasaus met Chinese groenten
- Bourgondische kippenragout met champignons en verse peterselie
- Gegrilde kipdijfilet met champignons en romige kerrie saus
- Boeuf Bourguignon
- Limburgse beenham met champignons of pepersaus
- Varkenshaasmedaillons met champignon of pepersaus
- Zoetzure konijnenstoofpot met kruidenkoek en Limburgse appelstroop
- Duo van witvis en zalmfilet geserveerd in kreeftensaus met dille
- Rijkelijk gevuld vispotje afgemaakt met een heerlijke kreeftensaus met verse groenten
- Tortellini’s gevuld met spinazie en ricotta in champignonsaus
2 WARME BIJGERECHTEN, KEUZE UIT:
- Romige aardappelgratin overbakken met kaas
- Gekookte krieltjes met Provençaalse kruiden
- Aardappelpuree met nootmuskaat
- Aardappelschotel met mediterrane kruiden en een topping van oude kaas
- Wilde rijst melange met pistache noten
WARME GROENTEN
Rode kool met appeltjes en kaneel
Sperziebonen met nootmuskaat en gebakken spekjes
Versgebakken stokbrood, diverse soorten mini broodjes
Cocktail saus en uitjes monegask
Kruidencrème en gezouten roomboter
Luxe kerstbrood met amandelspijs
€ 27,50 PER PERSOON INCLUSIEF BTW (Te bestellen vanaf 2 personen)
Onze buffetten worden gepresenteerd op mooie wegwerpschalen! Onze warme gerechten worden
gepresenteerd in kookzakken. U kunt de gerechten eenvoudig thuis opwarmen in water (± 30 minuten op
80 graden). Let op laat het water niet koken want dan laat de sluiting los!
U kunt uw buffet afhalen op onze locatie in Hoensbroek!
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LUXE KERSTBUFFET CHAPEAU, BESTEL OPTIE 3
LUXE KERSTBUFFET CHAPEAU, BESTEL OPTIE 3
Huisgemaakte Limburgse koude schotel gegarneerd met:
- Gevulde eitjes
- Ham-asperge rolletjes
- Fijngesneden plakjes kalkoenfilet
- Boeren gehakt brood & plakjes gebakken pastei
- Ardennerham met galia meloen
Waldorfsalade met verse bleekselderij, mandarijnen en verse noten mix
Pastasalade met kipfilet, fruit en romige cocktailsaus
Tomatensalade met mozzarella en basilicumdressing
Luxe fruitsalade met meloen en druiven
Carpaccio geserveerd met aceto mayonaise, ruccola, pijnboompitjes en Parmezaanse kaas
Gerookte makreel met kruiden & pepermelange
Gerookte zalm met mierikswortel, rode ui en kappertjes
Garnalen cocktail met romige cocktailsaus en luxe fruitmix
Vitello tonato van fricandeau met tonijn mayonaise, rode ui en kappertjes
2 WARME GERECHTEN, KEUZE UIT:
- Huisgemaakte kip pilav met perziken
- Gestoofde kalkoen fricassee geserveerd in een rijke Russische stroganoffsaus
- Gemarineerde kiphaasjes geserveerd in pindasaus met Chinese groenten
- Bourgondische kippenragout met champignons en verse peterselie
- Gegrilde kipdijfilet met champignons en romige kerrie saus
- Boeuf Bourguignon
- Limburgse beenham met champignons of pepersaus
- Varkenshaasmedaillons met champignon of pepersaus
- Zoetzure konijnenstoofpot met kruidenkoek en Limburgse appelstroop
- Duo van witvis en zalmfilet geserveerd in kreeftensaus met dille
- Rijkelijk gevuld vispotje afgemaakt met een heerlijke kreeftensaus met verse groenten
- Tortellini’s gevuld met spinazie en ricotta in champignonsaus
2 WARME BIJGERECHTEN, KEUZE UIT:
- Romige aardappelgratin overbakken met kaas
- Gekookte krieltjes met Provençaalse kruiden
- Aardappelpuree met nootmuskaat
- Aardappelschotel met mediterrane kruiden en een topping van oude kaas
- Wilde rijst melange met pistache noten
WARME GROENTEN
Rode kool met appeltjes en kaneel
Sperziebonen met nootmuskaat en gebakken spekjes
Versgebakken stokbrood, diverse soorten mini broodjes
Cocktail saus en uitjes monegask
Kruidencrème en gezouten roomboter
Luxe kerstbrood met amandelspijs

€ 34,50 PER PERSOON INCLUSIEF BTW (Te bestellen vanaf 2 personen)
Onze buffetten worden gepresenteerd op mooie wegwerpschalen! Onze warme gerechten worden gepresenteerd in
kookzakken. U kunt de gerechten eenvoudig thuis opwarmen in water (± 30 minuten op 80 graden). Let op laat het
water niet koken want dan laat de sluiting los!
U kunt uw buffet afhalen op onze locatie in Hoensbroek!
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LUXE ITALIAANS KERSTBUFFET CHAPEAU, BESTEL OPTIE 4

LUXE ITALIAANS KERSTBUFFET CHAPEAU, BESTEL OPTIE 4
Carpaccio geserveerd met aceto mayonaise, ruccola, pijnboompitjes en Parmezaanse kaas
Vitello tonato van fricandeau met tonijn mayonaise, rode ui en kappertjes
Sardientjes met rozijnen en pijnboompitten
Salade caprese met tomaat, mozzarella en basilicum
Italiaanse pastasalade met salami en kaas
Pasta salade met een pestodressing
Serranoham met Galia meloen
Mediterrane aardappelgratin met Parmezaanse kaas
Varkenshaasmedaillons met bospaddenstoelen en truffel
Kiphaasjes in tomatensaus met verse groenten, ricotta en basilicum
Pasta met gerookte zalm en garnalen
Broccoli met tomatensaus
Diverse gegrilde groenten in marinade
Stokbrood, ciabatta & foccacia brood
Gemarineerde olijven & zongedroogde tomaatjes
Geraspte Italiaanse kaas
Tapenade van paprika en tomaat
Zeezout
Olijfolie
Kruidencrème
Klassieke tiramisu
Panna Cotta met karamelsaus
€ 32,50 PER PERSOON INCLUSIEF BTW (Te bestellen vanaf 2 personen)
Onze buffetten worden gepresenteerd op mooie wegwerpschalen! Onze warme gerechten
worden gepresenteerd in kookzakken. U kunt de gerechten eenvoudig thuis opwarmen in water
(± 30 minuten op 80 graden). Let op laat het water niet koken want dan laat de sluiting los!
U kunt uw buffet afhalen op onze locatie in Hoensbroek!
LIEVER (WARM) THUISGELEVERD?
Vanaf 10 personen worden onze buffetten thuis (warm) geleverd en maken we uw buffet op
“gewone” schalen in plaats van wegwerpschalen!
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SOEP OF EEN TOETJE?
SOEPEN, BESTEL OPTIE 5
KEUZE UIT:
- Rundvleesbouillon met verse groenten
- Kippensoep met verse groenten
- Romige tomatensoep
- Bospaddenstoelensoep
- Romige mosterdsoep met Limburgse ham en spekjes
- Romige broccolisoep met courgette en verse kruiden
- Huisgemaakte gebonden wildsoep met champignons, ui en paprika
Geserveerd met versgebakken stokbrood, diverse soorten mini broodjes,
kruidencrème & gezouten roomboter
€ 4,- PER PERSOON INCLUSIEF BTW (Te bestellen vanaf 2 personen)
Onze soepen kunt u eenvoudig thuis opwarmen in een pan!
LIEVER (WARM) THUISGELEVERD?
Vanaf 10 personen worden onze buffetten thuis (warm) geleverd en maken we uw
buffet op “gewone” schalen in plaats van wegwerpschalen!
DESSERTS, BESTEL OPTIE 6
- Panna cotta met bosvruchten
- Tiramisu mousse met cacao en lange vingers
- Aardbeien mousse met merengue
- Melk chocolade mousse van callebout en chocolade vlokken
- Huisgemaakte chocolade browney met vanille saus
€ 3,50 PER PERSOON INCLUSIEF BTW (Te bestellen vanaf 2 personen)
Onze desserts worden gepresenteerd in mooie wegwerpbakjes!
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KERST GOURMET MENU, BESTEL OPTIE 7
KERST GOURMET MENU, BESTEL OPTIE 7
Gemarineerde kipfilet
Mini hamburger
Souvlaki filetlapjes
Biefstuk
Varkenshaas in marinade
Een groente pakket van 250 gram per persoon (paprika, ui & champignons)
Huisgemaakte Limburgse koude schotel
Waldorfsalade met verse bleekselderij, mandarijnen en verse noten mix
Pastasalade met kipfilet, fruit en romige cocktailsaus
Tomatensalade met mozzarella en basilicumdressing
Luxe fruitsalade met meloen en druiven
Versgebakken stokbrood, diverse soorten mini broodjes
Cocktail, knoflook en BBQ saus
Kruidencrème en gezouten roomboter
Luxe kerstbrood met amandelspijs
€ 17,50 PER PERSOON INCLUSIEF BTW (Te bestellen vanaf 2 personen)
Onze buffetten worden gepresenteerd op mooie wegwerpschalen!
U kunt uw buffet afhalen op onze locatie in Hoensbroek!
ALS EXTRA BIJ UW KERST GOURMET MENU, BESTEL OPTIE 8
Scampies in knoflookmarinade
€ 2,- PER PERSOON INCLUSIEF BTW (Te bestellen vanaf 2 personen)
LIEVER GEEN WEGWERP SCHALEN EN THUISGELEVERD?
Vanaf 10 personen worden onze buffetten thuis geleverd en maken we uw buffet op
“gewone” schalen in plaats van wegwerpschalen!
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