Catering Avontyr
Let’s Cook! Werkt uitsluitend met verse ingrediënten. Gerechten en ingrediënten zijn bespreekbaar,
Allergie of dieet? Geen probleem! Geef het even door bij de bestelling. Mocht u nu iets anders
wensen, neem dan contact op via info@letscook.nu dan kunnen we de mogelijkheden bespreken.
Complete arrangement (ontbijt, lunch en diner) vanaf €15,- per persoon per dag.
Ontbijt en lunch
Brood wit en bruin, boter, zoet beleg (pindakaas, hagelslag, jam en vruchtenhagel), hartig beleg ( kaas en
vleeswaren), melk, karnemelk, vers fruit en elke dag een klein extraatje. Om zelf de tafel mee te dekken of in
buffetvorm neer te zetten.

Diner
Het eten wordt gebracht en in buffetvorm gepresenteerd. Spaghetti en rijst worden op locatie gekookt om de
kwaliteit te kunnen garanderen.
U heeft de keuze uit de volgende gerechten:

Stampotten - Hutspot, boerenkool en/of rauwe andijviestamppot geserveerd met gehaktballen in jus en
rookworst.

Rijst - Nasi met saté en pindasaus en/of rijst met kipkerrie, geserveerd met komkommer in zuur, kroepoek en
gebakken eieren. (standaard geserveerd met zilvervliesrijst)

Soep - Tomaat-geroosterde paprikasoep, uiensoep, champignonsoep en of minestronesoep.
Spaghetti - Spaghetti met een goed gevulde bolognesesaus met gehakt, spekjes en geraspte kaas (standaard
geserveerd met volkoren spaghetti)

Wraps - Wraps geserveerd met een gehakt en een kipvulling, sla, rauwkost, crème fraîche en een pittige salsa.
Iedereen kan zelf zijn of haar favoriete wrap samenstellen.

Warm/koud buffet - Rundvleessalade met sla, rauwkost, meloen, eieren, huisgerookte zalm, cocktailsaus,
stokbrood met kruidenboter, kipsaté met pindasaus of bbq-saus en/of balletjes in tomatensaus.

BBQ (meerprijs van €7,50 per persoon) - 5 stukken vlees per persoon. Hamburger, gemarineerde kipfilet, bbq
worstje, spareribs en een speklapje. Daarbij serveren we rundvleessalade, sla, rauwkost,

stokbrood met

kruidenboter, knoflooksaus, cocktailsaus, bbq-saus en een frisse fruitsalade.

De elementen zijn ook los te bestellen:

www.letscook.nu

-

Diner:

vanaf €8 per persoon

-

Ontbijt:

vanaf €6,- per persoon

-

Lunch:

vanaf €6,- per persoon

www.facebook.com/letscookgrave

info@letscook.nu

