Bestellijst - Saur Catering

NAAM:

Westvlietweg 68A, 2495 AA Den Haag
Tel: (070) 3461324 of 0624856475
www.saur-catering.nl / info@saur-catering.nl

ADRES:

TEL:

Week: 20

Menu A

Menu B

13-5-2019
Maandag
Gerookte makreel met toast
Geb. kipschnitzel, bietjes met gember en
geb. aardappels
Vanillevla met slagroom

13-5-2019
Maandag
Bouillon met tuinkruiden
Scholfilet met witte wijnsaus, gestoofde
courgette en puree
Cheesecake

14-5-2019
Dinsdag
Garnalencocktail
Varkensfiletlapje met champignons,
postelein met ei en gekookte aardappels
Druiven

14-5-2019
Dinsdag
Groentesoep met balletjes
Spaghetti Napolitaine en veldsla met
croutons
Flensjes met gember

Woensdag 15-5-2019
Huzarensalade
Lamsragout, tyrolienne en rijst
Yoghurt met kersen

Woensdag 15-5-2019
Aspergesoep
Geb. lekkerbekje met ravigotesaus,
komkommersalade en Roseval aardappels
Pistachebavarois

Donderdag 16-5-2019
Quiche Lorraine
Mixed grill met knoflooksaus,
rauwkostsalade en aardappel kroketjes
Frambozenvla met slagroom

Donderdag 16-5-2019
Sjalotten cremésoep
Nasi oedang met grote garnalen en
kroepoek
Rum spekkoek

17-5-2019
Vrijdag
Salami rolletjes met kruidenkaas
Bal gehakt, koolrabi met kaassaus en
gekookte aardappels
Dessert van de dag

17-5-2019
Vrijdag
Gebonden champignonsoep
Gepocheerde zeewolffilet met
bieslooksaus, ratatouille en puree
Aardbeien met slagroom

18-5-2019
Zaterdag
Bami hapje
Koud vleesschotel, wortel salade en
aardappelsalade
Appeltaart

18-5-2019
Zaterdag
Bouillon met flensjes
Sukadelapje, bloemkool en peterselie
aardappels
Verse fruitsalade

19-5-2019
Zondag
Garnalencocktail
Asperges met ham, ei, Hollandaise saus
en gekookte kriel
Aardbeien met slagroom

19-5-2019
Zondag
Gebonden tomatensoep
Geb. zalmfilet met gruyèrekaas, snijbonen
en gegratineerde aardappels
Frambozenvla

Wilt u zo vriendelijk zijn, het door u gewenste aantal gerechten in de vakjes (in cijfers) in te vullen. Gaarne ontvangen wij
uw menulijst uiterlijk 1-5-2019 retour.
U kunt uw bestelling telefonisch of per mail opgeven van maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Minimaal twee
dagen van tevoren bestellen en een dag van tevoren afbestellen. Voor uw vragen, op- of aanmerkingen kunt u terecht bij
de heer Timmer. Bereikbaar van maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur op bovenstaande telefoonnummers.

