Catering en/of informele feest mogelijkheden De 3 Gebroeders
Ontvangst
- Luxe petit four met koffie of thee
- Luxe petit four met Prosecco
- Luxe petit four met Kir Royal

€ 5,25
€ 8,40
€ 9,50

Tafel Garnituur
Gezoute kaaskoekjes, pinda’s en cashewnoten
Aioli, olijven, gerookte amandel, cashewnoten en crostini’s

€ 1,35
€ 4,00

Bittergarnituur op krokante toast (6 stuks)
- Filet americain met uitje
- Eiersalade
- Carpaccio met pesto
- Paté met mango
- Gerookte zalm met mosterd-dille
- Krabsalade
- Brie
- Spiesje mozzarella en tomaat

€ 9,95

Warme Bittergarnituren
- Hollandse borrel, assortiment bitterballen, frikadellen,
kaassouffles en loempia’s (5 stuks p.p.)
€ 5,25
- Diverse bladerdeeghapjes, mini-pasteitjes en quiche (3 stuks p.p.) € 6,25
- Mini broodje hamburger
€ 4,25
- Mini broodje hot dog
€ 3,50
- Mini broodje “Heyde Hoeve” ham
€ 3,95
- Puntzakje friet met/zonder mayonaise
€ 3,50
Amusefestijn (op servies gepresenteerd) (7 stuks)
€ 19,50
Vis, vlees en vegetarisch
- Glaasje met garnalensalade
- Tartaar van zalm, peterseliemayonaise en kwartelei
- Mousse van pomodori tomaat, mozzarella en bladerdeegkoekje
- Vitello Tonato met tonijnmayonaise
- Carpaccio van rund met truffelmayonaise en pijnboompitjes
- Gerookte eendenborst met mangocompote
- Parmaham met meloen
Belegde “Breujke’s” (7 stuks p.p.)
Diverse luxe belegde stokbroodjes
Belegd met; kip-kerrie salade, krabsalade, tonijnsalade, zalmsalade,
selderijsalade, ham-prei salade

€ 10,00

Kopje Soep
- Soep naar keuze en in overleg (seizoensgebonden assortiment)

€ 4,50

Tapasbuffet (borrel) vanaf 20 personen
- Pikante gehaktballetjes in tomatensaus
- Kipspiesjes in een romige basilicumsaus
- Tomaat-Mozzarella spiesjes
- Gemarineerde olijven, tomaatjes en gevulde pepertjes
- Antipasti; serrano ham, chorizo & fuet
- Fruitsalade
- Crostini’s en diverse soorten brood
- 2 soorten tapenade’s en kruidenboter
- 2 soorten kaas met noten

€ 14,00

“Gerwens Buffet” vanaf 20 personen
Geleverd met stokbrood, kruidenboter en diverse sauzen.
Inclusief borden, bestek en servetten.

€ 15,00

Visplankjes
- Krabsalade
- Gerookte zalm, Forel & Makreel
Vleesplankjes
- Rosbief met truffelmayonaise
- Ambachtelijke boerenham
- Rauwe ham
Salades
- Rundvleessalade
- Frisse Groene salade & Rauwkostsalade
- Watermeloen
Buffet “De 3 Gebroeders” vanaf 20 personen
Geleverd met stokbrood, kruidenboter en diverse sauzen.
Inclusief borden, bestek en servetten.
Visplankjes
- Hollandse Haring met uitjes
- Gevulde tomaatjes met garnalen
- Gerookte zalm met kappertjes
- Gerookte Heilbot en makreel met zongedroogde tomaatjes
Vleesplankjes
- Room paté met compote
- Carpaccio met pijnboompitjes en truffel
- Ardenne ham met gevulde eitjes
Salades
- Rundvleessalade & Aardappelsalade
- Frisse groene salade & 2 rauwkostsalade
- Fruitsalade

€ 18,00

Uitbreiding warme gerechten op bovenstaand assortiment (100 gram p.p.)
-

Saté met satésaus
Beenham met honingmosterdsaus
Varkenshaas met champignonroomsaus
Kalfsoester met saus van groene pepertjes
Kabeljauw in witte wijnsaus en groene kruiden
Zalmfilet in witte wijnsaus
Scampi’s in knoflooksaus

€ 5,05
€ 5,05
€ 6,25
€ 6,95
€ 6,95
€ 6,95
€ 9,50

Bijgerechten buffet
- Aardappelpuree
- Aardappelgratin
- Rijst of Nasi
- Verse Groentenmelange

€ 2,95

“Werelds” Tapas Buffet vanaf 20 personen

€ 24,50

Nederland & België
Diverse soorten kazen
Frisse Groene salade & Fruitsalade
Noorwegen
Gerookte zalm met kappertjes
Spanje
Gemarineerde olijven
Chorizo Iberico & Serrano Ham
Italië
Crostini’s en Italiaans breekbrood met tomaten- en olijventapenade
Carpaccio met basilicumpesto, Parmezaanse kaas en rucola
Griekenland
Gehaktballetjes in een tomatensaus, lichtpikant (warm)
Frisse komkommersalade met yoghurt en dille
Frankrijk
Stokbrood met kruidenboter
Salade niçoise
Franse visschotel met zalm – kabeljauw – scampi’s (warm)
Indonesië
Saté van kippendijen in pindasaus (warm)
Rijst – Atjar - Kroepoek

Omelette Sibérienne vanaf 20 personen
IJstaart met diverse soorten ijs, cake en gebrand eiwit
waarbij warme kersen

€ 6,00

Dessert Amuses 4 soorten

€ 8,00

Glaasjes met Tiramisu – Duo van chocolade mousse – Panacotta met compote
Crème Brulee
Kaasplank
Bestaande uit diverse nationale en internationale kazen,
geserveerd met brood, druiven, noten en stroop

€ 8,00

Walking Diner (vanaf 25 personen)
Gezellig en informeel diner, waarbij de gerechten uitgeserveerd worden. De gerechten
kunnen wij geheel naar uw wensen invullen. De gerechten passen wij aan het desbetreffende
seizoen aan. Dit verzorgen wij zowel in ons restaurant als op locatie
-

4 gangen walking diner
5 gangen walking diner
6 gangen walking diner

€ 27,50
€ 32,50
€ 37,50

Basis drank afkoop
- Pils en malt bieren
- Huiswijnen, wit, rosé, rood en moezel
- Frisdranken en bronwaters
- Vruchtensappen
4 uur € 22,50
5 uur € 26,00
Alle speciale bieren, Hollands gedistilleerd en Internationaal gedistilleerd zullen wij per
consumptie op nacalculatie berekenen
Voor meer informatie kunt u kijken op onze website www.de3gebroeders.nl
Al onze voorstellen zijn maatwerk, wij bespreken graag de diverse mogelijkheden met u
De 3 Gebroeders
Heuvel 1
5674 RR Gerwen
040-2906644
info@de3gebroeders.nl
Aan de hand van deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend
Prijzen zijn per persoon tenzij anders aangegeven
Prijzen zijn inclusief btw
Zet en drukfouten voorbehouden
© De 3 Gebroeders

