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: 6

Menu A

Menu B

1-2-2021
Maandag
Kaassalade
Gebakken tartaar, spitskool en gekookte
aardappels
Amaretto cake

1-2-2021
Maandag
Consommé Celéstine
Gepocheerde zeewolf met
Hollandaisesaus, spinazie met ei en puree
Karamel soesjes

2-2-2021
Dinsdag
Quiche Lorraine
Stamppot rauwe andijvie met spekjes en
een gehaktbal
Abrikozenmousse

2-2-2021
Dinsdag
Franse uiensoep
Gebakken maiskipfilet met champignons,
ratatouille en gekookte kriel
Chocoladevla met slagroom

Woensdag 3-2-2021
Geisha cocktail (imitatie krab en mandarijn)
Kibbelingen met cocktailsaus,
tomatensalade en geb. aardappels
Flensjes met kersen

Woensdag 3-2-2021
Hel. vermicellisoep met balletjes
Geb. kalfslapje, schorseneren met
kaassaus en puree
Yoghurt met perzik

Donderdag 4-2-2021
Zalmsalade met toast
Bruine bonen garni met piccalilly
(complete maaltijd)
Roomkwark met ananas

Donderdag 4-2-2021
Agnés Sorelsoep
Lams gehaktbal, broccoli met kerriesaus
en gekookte aardappels
Cointreaucake

5-2-2021
Vrijdag
Komkommer gevuld met filet americain
Gebakken scholfilet Picasso, witlofsalade
en gebakken aardappels
Dessert van de dag

5-2-2021
Vrijdag
Courgettesoep
Kalkoenfilet Provençaal, spruitjes en
gekookte aardappelen
Rum-rozijnenbavarois

6-2-2021
Zaterdag
Roompaté met toast en boter
Macaronischotel met garnalen en
komkommersalade
Zwitserse roomvlaai

6-2-2021
Zaterdag
Gele paprikasoep
Ajam kerrie, orak arik(gemengde groente
met ei), rijst en kroepoek
Spekkoek

7-2-2021
Zondag
Garnalencocktail
Lamsragout, doperwten en puree met
tuinkruiden
Citroentaart

7-2-2021
Zondag
Aspergesoep
Gebakken zalm, gest. tomaat en
gegratineerde aardappels
Karamelvla met slagroom

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 20-1-2021 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.

