Kerstmogelijkheden
2018

MED All-in Food, Drinks and Dance Kerstarrangement
€ 69,50 p.p.
Arrangement van 4 uur inclusief DJ, Winterse barbecue, hapjes en drankjes
(vanaf 50 personen)
Ontvangst met een heerlijk en bruisend glas Prosecco, waarna u onbeperkt kunt genieten van
wijn, bier en frisdranken.
Tijdens het ontvangst serveren wij twee rondes heerlijke Italiaanse hapjes;
Bruschetta tomaat en basilicum
Bruschetta met mozzerella en rucola
Bruschetta met aubergine mousse
***
Glaasje bio-tomaat, mozzarella gehakte olijf en basilicum-olie
Rozemarijn-foccacia met coppa di parma, rucola en balsamico
Tartelette, korstdeeg bakje gevuld met mousse van gorgonzola en topping van peer

Vanaf onze binnen-barbecue serveren wij heerlijke Italiaanse gerechten;
Barbecue
Tri- colore pastasalade pasta salade met salami, paprika, knoflook, tomaten-tapenade, uiblokjes,
jonge olijfolie en kruiden
Salade met tomaat, mozzarella, basilicum, gemengde salade, olijven, en blasamico
dressing
Baby spinazie met kastanje champignon, pecorini, bosuitjes, en citroendressing
Anti pasti van parmaham, coppa di parma, en bessola
Salade van gamba’s met marcarpone, tomatenpuree, en knoflook
Diversen soorten italiaans brood met groene en rode pesto
In zijn geheel gebraden entrecote
Gebraden kippendij in met salie, citroen en olijfolie citroen
Varkenshaas spies
Vis van de dag
Gekruide aardappeltjes
Gegrilde groente met olijfolie en zeezout
Tiramisu van het seizoen
Na de barbecue gaat het feest van start en serveren wij twee rondes warm bittergarnituur

MED Borrelarrangement
€ 29,50 p.p.
Arrangement van 2 uur inclusief hapjes en drankjes
Ontvangst met een heerlijk en bruisend glas Prosecco, waarna u onbeperkt kunt genieten van
bier, wijn en frisdranken. Op de tafels staat een tafelgarnituur. Tijdens de borrel zullen wij drie
keer langskomen met onze met zorg geselecteerde hapjes.
Bruschetta tomaat en basilicum
Bruschetta met mozzerella en rucola
Bruschetta met aubergine mousse
***
Kaas rucola kroketje, parmaham kroketje en rucolamayonaise
***
Risotto bitterbal, kalfsvleesbitterbal met gerookte paprikasaus en mosterd

Bovenstaand arrangement is te verlengen per half uur (hapje en drankje)
(supplement € 7,50 p.p.)

MED Kerst High Tea € 22,50 p.p.
Ontvangst met een heerlijk en bruisend glas Prosecco, waarna u onbeperkt kunt genieten van
diverse soorten thee.
Bruschetta met geroosterde paprika en salami
Bruschetta met een creme van tuinbonen en munt
Bruschetta met balsamico champignons
***
ciabatta met tonijnsalade
piadine met parmaham en mozzarella
tramazinne met gerookte kip en vijgenpesto
Fritatta
pommedori soepje met gedroogde tomaat en pesto genovese
***
tiramisu
warm amandel cakeje
Cannoli Sicilian

Kerstbuffet 29.50
Koude gerechten
Antipasti van Luxe Italiaanse vleeswaren: spinata romana, coppa di parma, bressola en
salami, gegarneerd met taggiasche olijven en zongedroogde tomaatjes
Salade van gemarineerde artisjokken, avocado en bos-ui
Salade caprese, salade van mozzarella, tomaat en kappertjes
Conchilgie, schelpen-pastsalade, met hierin, anjovis, gemarineerde garnalen, gegrilde
courgette en basilicum-olie
Broccoli en amandelen gemarineerd met limoen en olijfolie
Rozemarijn focccacia met zwarte olijventapenade en pesto-boter
Warme gerechten
Pasta cavatappi(spiraalpasta) in carbonara-saus
Tortelini met roergebakken groenten en parmazaan en gerookte knoflook
Kabeljauwrug gemarineerd met zongedroogde pomodori en pinot grigio
Lasagne bolognese
Dessert
Tiramisu “classico met amaretto, lange vingers en cacao
Tiramisu fragola, aardbeien tiramisu met lange vingers en aardbei likeur

MED Share Kerstmenu
€ 32,50 p.p.
Ontvangst met een heerlijk en bruisend glas Prosecco. Uw gasten nemen plaats aan tafel en
krijgen een heerlijk kerstdiner geserveerd;
Antipasto van diversen Italiaanse vlees- vis- en vegetarische gerechten
***
Scaloppina alla Gorgonzola Varkenshaas met gorgonzola, knoflook, witte wijn-roomsaus
Vis van het seizoen
Geserveerd met Pasta, diverse soorten groenten, salade en gekruide aardappeltjes
***
Proeverij van de chef

MED Winter-Wonderlandbarbecue

€ 37,50 p.p.

Ontvangst met een heerlijk en bruisend glas Prosecco.
Vanaf onze binnen-barbecue serveren wij heerlijke Italiaanse gerechten;
Tri- colore pastasalade pasta salade met salami, paprika, knoflook, tomaten-tapenade, uiblokjes,
jonge olijfolie en kruiden
Salade met tomaat, mozzarella, basilicum, gemengde salade, olijven, en blasamico
dressing
Baby spinazie met kastanje champignon, pecorini, bosuitjes, en citroendressing
Anti pasti van parmaham, coppa di parma, en bessola
Salade van gamba’s met marcarpone, tomatenpuree, en knoflook
Diversen soorten italiaans brood met groene en rode pesto
In zijn geheel gebraden entrecote
Gebraden kippendij in met salie, citroen en olijfolie citroen
Varkenshaas spies
Vis van de dag
Gekruide aardappeltjes
Gegrilde groente met olijfolie en zeezout
Tiramisu van het seizoen
Zuppa inglese
Italiaans schepijs

