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Kerst vier je met messcherp catering

Tijdens Kerst thuis genieten met familie, vrienden en collega’s. Daar hoort natuurlijk lekker
eten bij. Messcherp Catering neemt u die zorg en stress graag uit handen. Wij hebben
daarom voor u een speciaal kerstdiner samengesteld. Het menu bestaat uit een 5-gangen
diner voor €37,- per persoon. Bestellen kan via kerst@messcherpcatering.nl of klik hier.

Voorgerechten:
Rouleaux van gerookte zalm gevuld met rilette van kabeljauw
Cannelloni van knolselderij gevuld met venkel, dragon en zuurkool salade (V)
Gerookte eendenborst, pruimencompote, rode biet, appel en stoofpeer

Soepen:
Soep van grove mosterd en gerookte forel
Soep van geroosterde pastinaak met een vleugje gele curry (V)

Tussengerechten:
Pastei gevuld met ragout van parelhoen en beukenzwammen
Pastei gevuld met ragout van bospaddenstoelen en truffel (V)

Hoofdgerechten:
Hertenbiefstuk met specerijen jus
Zeewolf filet met gamba jus
Pompoen wellington met specerijen jus
De hoofdgerechten worden geserveerd met mousseline van aardappel en zuurkool à la
crème

Desserts:
Panna cotta van kokos en witte chocolade met karamel van banaan en gemberkoek
Tiramisu met bitterkoekjes, koffie siroop en geraspte pure chocolade
Mousse van frambozen en mascarpone met bastogne en fudge van framboos
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Geniet in verschillende rondes van meerdere gerechten om samen te delen. Met
dit concept zetten we de tafel letterlijk 'vol'. Speciaal voor Kerst heeft onze chef
een menu samengesteld om thuis van te genieten. Let op, het tafeltje vol is enkel
per 2 personen en in een meervoud van 2 te bestellen. Wil je genieten van het
tafeltje vol tijdens Kerst, bestel dan via kerst@messcherpcatering.nl of klik hier.

Ronde 1:

Carpaccio van gerookte rib-eye met truffel, zongedroogde tomaat en kaascroutons
Rouleaux van gerookte zalm en rilette van kabeljauw
Mousse van geitenkaas met appel, stoofpeer en rucola
Gehaktbrood met pickless, venkel en aardappel
Brood en kruidenboter

Ronde 2:

Pastei met ragout van parelhoen en beukenzwam
Gamba’s in pernot dragon saus
Vegetarische gehaktballetjes
Bospaddenstoelen-pasta gegratineerd met Parmezaan.
Salade van parelcouscous met tomaat, mozzarella en pesto

Dessert proeverij:

Panna cotta van kokos en witte chocolade met karamel van banaan en gemberkoek
Tiramisu met bitterkoekjes, koffie siroop en geraspte pure chocolade
Mousse van frambozen en mascarpone met bastogne en fudge van framboos

Tafeltje Vol: € 22 , 50 p.p.
Dessert proeverij: € 4 , 50 p.p.

