
Frigerio’s Kerst-Thuis-Catering 2021 

 

 

Voorgerechten        per persoon 

 
Cocktail met Hollandse garnaaltjes en cocktailsaus    € 12,50 
Honing meloen met hamsoorten      €   9,50 
Wrap met Pulled Chicken en pittige saus, rucola    €   6,50 
Wrap met makreel en tonijn, wasabicreme, rucola    €   6,50 
Quiche lorraine met spekjes en kaas   ø 18 cm    €   8,50 
Quiche met zalm, Holl. Garnaaltjes, dille  ø 18 cm    € 10,50 
 
Carpaccio met truffelmayo, pijnboompitjes met    €   9,50 
(extra eendeleverkrullen € 6,50) 
Burrata met pomodoritomaat en basmicoglaze    €   9,50 
Geroosterde tonijn, wakamé, sesamzaadjes, wasabicreme   €   9,50 
Bonbon van gerookte zalm met Hollandse garnaaltjes   €   9,50 
little gem en cocktailsaus 
Huisgemaakte paté, gerookte wildzwijsham, rode ui compôte  €   9,50 
 
 

Soepen 
Bospaddestoelensoep met truffelroom     €   5,50 
Pompoensoep met een beetje pit      €   4,50 
Licht gebonden courgettesoep      €   4,50 
Romige kreeftensoep met ecrivises      €   5,50 
 
 

Hoofdgerechten 
Wildragôutschotel met kastanjechampignons in wildsaus   € 18,50 
Gestoofde kalfssukade met kalfs-tijmjus     € 18,50 
Gebakken zeebaars met antiboise      € 18,50 
Ballatine van gevogelte, champignonroomsaus    € 18,50 
Zalm Wellington met kreeftensaus      € 18,50 
Tongrolletjes met kreeftensaus      € 18,50 
 
Bij alle hoofdgerechten worden groenten en aardappelpuree geserveerd. 
 
 

Nagerechten 
Vers fruitsalade met sabayon      €   7,50 
Kaasplateau met kletsenbrood en vijgencompôte    €   8,50 
Cheesecake met oreozand, vers fruit en vruchtencouli   €   4,50 
 

 

 

 



Bestellijst Kerst-Thuis-Catering 2021 

Aantal     

 Voorgerechten prijs p.p.    

 Wrap met pulled chicken €   6,50   

 Wrap met makreel en tonijn €   6,50   

 Hollandse garnalen cocktail € 12,50   

 Honing meloen met hamsoorten €   9,50   

 Quiche Lorraine €   8,50   

 Quiche met zalm en garnaaltjes € 10,50   

     

 Carpaccio met truffelmayo €   9,50    

 Extra eendeleverkrullen €   6,50   

 Burrata met pomodori tomaat €   9,50    

 Huisgemaakte paté, wildzwijnsham €   9,50 
  

  

 Bonbon van gerookte zalm, garnaaltjes €   9,50    

     

     

 Soepen prijs p.p.    

 Paddenstoelensoep met truffelroom €   5,50   

 Pompoensoep met een beetje pit €   4,50   

 Licht romige kreeftensoep €   5,50   

 Romige courgettesoep €   4,50   

     

 Hoofdgerechten prijs p.p.   

 Wildragout met veenbessen € 18,50   

 Kalfssukade met kalfs-tijmjus € 18,50   

 Gebakken zeebaars met antiboise € 18,50   

 Ballantine van gevogelte roomsaus € 18,50   

 Zalm Wellington met kreeftensaus € 18,50   

 Tongrolletjes met kreeftensaus € 18,50   

      

 Nagerechten prijs p.p.   

 Vers fruitsalade met sabayon  €   7,50    

 Kaasplateau met kletsenbrood €   8,50   

 Cheescake met oreozand €   4,50   

     

 Bezorgkosten €   4,50   

     

Totaal     € 

Naam  
 
Afhaaldatum  

Adres  
 

  

Pc & plaats 
 

  

Tel.  
 

  

 

Wilt u graag dat wij de voorgerechten en nagerechten op uw eigen servies willen opmaken, dan 
bieden wij die mogelijk. U brengt dan een dag tevoren het servies en wij zorgen dat het voor u klaar 
staat. 
 
U kunt uw kerstmenu alvast bestellen. Bestellen kan t/m 22 december 2021 tot 14.00 uur. 
Het menu kan worden opgehaald op 25 en 26 december 2021 tussen 12.00 uur en 16.00 uur. 
Gebruiksaanwijzing om het warm te maken doen wij erbij. 
 
Bezorgen kan natuurlijk ook.  Kosten € 4,50.  Prijzen zijn inclusief BTW. 


