Traiteur Folder
Najaar 2020

Ontbijt & Brunchboxen
Deluxe Ontbijtbox
Assortiment broodjes

Assortiment charcuterie

Croissant

Jam, nutella & honing

Ko ekoek e

Verse fruitsap

Zoetigheden

Verse fruitsalade

merican pancake

Yoghurt

oerei met ge akken spek
Kaasplank e
Gerookte alm

Brunchbox “Classic”

Prijs 2 personen € 42.0
Prijs 3 personen € 63.0

Brunchbox “Wild”

(1/09 t.e.m. 15/01)

(15/10 t.e.m. 15/01)

Assortiment broodjes

arpaccio van ert - gemarineerde
artis ok met armigiano

Pompoensoep
Gerookte vissc otel
gerookte alm makreel en orel
itello tonnato van kal met appelkappert es
& ongedroogde tomaten
arpaccio van r nd met arme aanse
kaas en alsamico
almnoot e ellev e met
kr idencocktailsa s
Aardappelsalade en pastasalade
Verse chocolademousse
Prijs 2 personen € 65.0
Prijs 3 personen € 97.5

at van a ant & ree ok - compote
van groene tomaat & sinaasappel
Gerookte eenden orst - mo sse
van gan enlever - comp te van vi gen
ilet van gerookt ever
knolseldersalade met

elo t van osc ampignons
too pot e van ild & aardappelgratin

intergroenten

ppelstr del met ro i nen en kaneel
crème anglaise
oten-ro i nen rood
Prijs 2 personen 79.0
Prijs 3 personen 119.0

CH
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alnoten

APERITIEFHAPJES (per stuk)
Borrelglaasje garnaal - basilicum gel

€ 2.5

Mousse met Breydel ham & gedroogde spekjes

€ 2.5

Borrelglaasje Parma-meloen - parels van balsamiek

€ 2.5

Bordje rundscarpaccio & gemarineerde Parmezaanse kaas

€ 2.5

Zeeuwse platte oester ‘natuur’

1 stuk € 3.0

6 stuks € 15.0

APERO SHARING GERECHTEN
Italiaans plukbrood met olijven, zongedroogde tomaat & raspkaas (4 personen)

€ 10.0

Bruschetta met salsa van tomaat - basilicum pesto & mozzarella (6 st)

€ 10.0

Tapasschotel (4 personen)

€ 15.0

Olijven - manchego - chorizo - parmaham - feta-naanbrood - tapenade van tomaat - hummus

SOEPEN

(per liter = 3 personen)

1L Tomatenroomsoep met kippengehaktballetjes en basilicum

€ 6.0

1L Velouté van pompoen met lookcroutons en bladpeterselie

€ 6.0

1L Witloofsoep met bieslook en gerookte zalm

€ 6.0

1L Bisque van grijze garnalen met zure room

€ 11.0

KOUDE VOORGERECHTEN
(geserveerd op schotel)

Carpaccio van rund

€ 12.0

Fijn gesneden rundsvlees - gemarineerde artisjok en Parmezaanse kaas met roze peper

Gemarineerde zalm

€ 12.0

Gemarineerde zalmﬁlet - sinaasappel dressing met rozemarijn

Vitello Tonnato

€ 12.0

Fijn gesneden kalfsvlees - dressing van tonijn & kappertjes

Terrine van ganzenlever

€ 16.5

Terrine - speculaas - compote van groene tomaat - brioche

1/2e babykreeft “ Belle-vue” (verkrijgbaar per 2 personen)

€ 26.5

Kreeft - salade - kruidencocktailsaus

WARME VOORGERECHTEN
(thuis te frituren of op te warmen)

Huisbereide kaaskroketten (2 stuks)

€ 8.5

Gegrilde citroen & gefruite peterselie, frisse salade

Huisbereide garnaalkroketten (2 stuks)

€ 9.5

Gegrilde citroen & gefruite peterselie, frisse salade

Scampi “diabolique”
8 Scampi’s in licht pikante tomatensaus - witte rijst

€ 9.5

HOOFDGERECHTEN VIS
Gegratineerd vispannet e

HOOFDGERECHTEN VLEES
€ 19.5

Kreeftensaus - hertoginnen aardappelen

Ka el a

ﬁlet

€ 19.5

Geglaceerde mini prei - crème van erwten en munt

ormandisc e tongﬁlets
kree t

€ 17.5

st ks

Lamskroon

€

.5

€

.5

€

.5

Gevulde trostomaat - saus met graanmosterd

€ 17.5

Mosselen & grijze garnaaltjes

olledige a

allotine van oevekip
Pesto - jus van trostomaat – warme groenten

ilet p r

imment al

Warme groenten - vleesjus

elle-v e

gram

€

.5

Kreeft - salade - kruidencocktailsaus

ilet van

ilde eend

Gekarameliseerde vijgen met honing

HOOFDGERECHTEN VEGETARISCH
Wok met tofoe

€ 17.5

Tzay - Japanse sesamsaus

is ereide vegetarisc e lasagne

€

.5

€

.5

WILDSUGGESTIES
(van 15/10 tot 15/01)
ilet van ert
Grand-veneursaus - appeltje met veenbessen

too pot e van

ild

€ 19.5

Appeltje met veenbessen

allotine van a ant

€

Boschampignons - geglaceerd Brussels lof - veenbessen

Vervolledig uw gerechten
met onze extra garnituren!

EXTRA GARNITUREN
ereide veen essen 5

gram

Verse aardappelkroketten (10 stuks)

€ 3.5

Aardappelpuree (500 gram)

€ 4.5 Gestoofde peer (500 gram)

r

elgratin 5

gram

ardappelgratin 5
Krielt es 5

€ 8.5

€ 5.5 Ge akken r ssels

gram

gram

€ 4.5

Aardappelsla (500 gram)
arme groenten garnit
oont es met spek

€ 6.5
r 5

st ks

ppel met veen essen

gram

ampignonsa s
epersa s

5 ml

€ 6.5

arnaisesa s

€ 4.5

s

at re

5 ml

5 ml

5 ml

€ 8.5

st ks

itloo

€ 8.5

st ks

€ 9.5
€ 7.5
€ 3.5
€ 3.5
€ 3.5
€ 3.5

.5

DESSERTS EN KAASSCHOTELS
Crème brûlée met gezouten karamel

€ 6.0 Tiramisu

Moelleux van chocolade

€ 6.0 Kerststronk Foubert (8 personen)

Rood fruit (500 gram)

€ 9.5 Foubert roomijs 0.5L
Vanille of chocolade
€ 5.0

Chocolademousse

€ 5.0
€ 27.5
€ 7.5

Kaasplank Toekan (vanaf 4 personen)

€ 12.5 p.p.

Gegarneerd met noten en vers fruit - 180g p.p diverse soorten kaas

Kaasplank Toekan deluxe (vanaf 4 personen)

€ 16.0 p.p.

Ruime keuze uit kazen, afgewerkt met dips, vers fruit , noten en dadels. - 300g p.p.

KIDS

BESTEL NU ONLINE

Gefrituurde kinderspies

€ 3.5

Kipﬁlet met appelmoes

€ 8.5

Balletjes in de tomatensaus

€ 8.5

Chocolademousse

€ 4.5

Liever sushi?
Ook ons restaurant OZZO
heeft een uitgebreid
take away en delivery
aanbod!

Nest webshop

Ozzo webshop

nest.lownch.com

ozzo.lownch.com

Kerst en nieuwjaarsmenu ‘Estelle’
(24/12 t.e.m. 01/01)
Carpaccio van hert met Parmigiano & roze peper
Gemarineerde artisjokharten - parels van olijfolie
Voorgerecht per persoon geserveerd op stevig kartonnen bord
Bisque van grijze garnalen
snippers van kreeft & zure room
Gemarineerde lamsﬁlet - gremolata & crème van pastinaak
Erwtenpuree met verse munt - gevulde champignon
Bavarois van passievrucht - limoen crumble
Gelei van perzik - meringue & atsina cress
Prijs per persoon € 59.0

WIJNEN & SPIRITS
€ 9.9

Fles huiscava
Fles Champagne Taittinger

€ 29.7

Fles Los Vascos Wit Sauvignon Blanc

€ 15.0

Fles Mar de Frades wit Albarino – Rias Baixas

€ 16.5

Fles Los Vascos Rood Carménère

€ 15.0

Fles Rose - Les Roches, Grenache Syrah, Pays D’oc

€ 9.5

Fles Rood - Les Roches,Merlot Syrah, Pays D’oc

€ 9.5

Fles Wit - Les Roches ,Chardonnay Viognier, Pays D’oc

€ 9.5

Fles Moon Gin

€ 39.5

Fles Cherry Moon Gin

€ 39.5

Bestellingen zijn mogelijk tot 48u op voorhand via onze webshops.
nest.lownch.com

ozzo.lownch.com

Alle gerechten worden voorzien van duidelijke instructies.
Bij alle gerechten worden broodsoorten ( 2 p.p. ) boter & aioli meegeleverd.
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