Deze tijd vraagt om een andere manier van vieren. Dit kan met lekker eten van Den Horst.
Hieronder onze thuis diners , ideaal voor de feestdagen, maar ook wanneer je op een andere
dag wat te vieren hebt kun je deze bij ons bestellen. Deze feestelijk opgemaakte thuis diners
zijn te bestellen vanaf 2 personen. Terwijl je van de koude gerechten geniet zijn de warme
gerechten met onze instructie gemakkelijk te verwarmen.
Kijk voor onze overige warme afhaal gerechten op www.denhorst.nl of onze Facebook pagina.

Thuis diner uitgebreid
Voorgerecht
Heldere ossenstaart soep met fijn gesneden groente
óf licht gebonden tomatensoep
Koude en warme hoofdgerechten
Huzarensalade opgemaakt met o.a. gevulde eieren,
asperges, rauwkost salades
Walnootsalade met mandarijntjes, kipfilet en
knolselderij
Pasta tonijnsalade
Runder carpaccio
Beenham
Rauwe ham
Gerookte zalm
Haring
Hollandse garnalen
Stokbrood
Kruidenboter
Runderrollade met stroganoff saus
Tongfilet rolletjes gevuld met zalm in witte wijn saus
Varkenshaas stukjes met champignon saus
Kipfiletstukjes in satésaus
Gegratineerde aardappelen met oude kaas
Dessert
Nougatine ijstaartje
Vers fruit salade

Thuis diner standaard
Huzarensalade opgemaakt met o.a. gevulde eieren,
asperges, rauwkost salades
Walnootsalade met mandarijntjes, kipfilet en
knolselderij
Pasta tonijnsalade
Runder carpaccio
Beenham
Rauwe ham
Gerookte zalm
Haring
Hollandse garnalen
Vers fruit salade
Stokbrood
Kruidenboter
Runderrollade met stroganoff saus
Tongfilet rolletjes gevuld met zalm in witte wijn saus
Varkenshaas stukjes met champignon saus
Kipfiletstukjes in satésaus
Gegratineerde aardappelen met oude kaas
€ 27,50 per persoon

€ 32,50 per persoon

Bavaroise zijn in de volgende smaken te bestellen
Ananas, aardbeien, chocolade, advocaat, speculaas
Schalen zijn voor 4 personen
€ 9,50 per schaal
+statiegeld € 2,50 per schaal

Huzarensalade Den Horst opgemaakt met
gevulde eieren, asperges, beenham, rauw kostsalade,
fruit, zalm, garnalen
€ 8,50 per persoon

Al bovenstaande gerechten zijn iedere dag te bestellen tot uiterlijk 3 dagen vooraf aan de afhaaldag. Bestellingen
voor zondag dienen uiterlijk donderdag gedaan te worden.
Staan jouw wensen hier niet bij of een allergie of dieet informeer naar de mogelijkheden
Besteldata voor de Feestdagen:
Kerstavond, 1e en 2e kerstdag uiterlijk 20 december bestellen
1ste kerstdag afhalen tussen 11.00 uur en 13.00 uur
Oud- en nieuwjaarsdag uiterlijk 27 december bestellen
Eetcafé Partycentrum Den Horst tel. 0135042450 of info@denhorst.nl

