Kerst · Nieuwjaar
Chef Saar heeft heerlijke menu's samengesteld
De gerechten worden vers bezorgd op ieder adres of locatie in de regio van Tilburg,
Oisterwijk tot Den Bosch. Als maaltijd of in buffetvorm bij u op locatie, al vanaf 2
personen thuisbezorgd. Ook geschikt voor groepen.
Bestel voor 19-12
Graag bespreken wij vrijblijvend uw wensen, bel (013) 211 42 50

Kerstmenu Royal
Menu 1 € 49,50 p.p.
Vanaf 2 personen; warm of koelvers bezorgd los in bakjes
Vanaf 12 personen als buffet mogelijk
Daging rendang · Gestoofd rundvlees Indonesisch
Ayam pedis · Stukjes malse kip in pikante saus van kokos
Fillet daging sapi · Ossenhaas in saus van milde ketjap en fijngesneden groenten
Sambal goreng udang · Tijgergarnalen in saus en groentjes
Sambal goreng telor · Scharrelei in rode saus
Sayur lodeh · Diverse groenten in saus van kokos
Sambal goreng tempeh · Gebakken pikante soja
Atjar ketimun · Frisse, mild pikante komkommersalade
Seroendeng · Geroosterde gemalen kokos met pinda's
Bawang goreng · Krokant gebakken uitjes, mild en hartig
Geserveerd met sambal Baloujak, krupuk en witte rijst
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Kerstmenu Deluxe
Menu 2 € 46,00 p.p.
Vanaf 2 personen, warm of koelvers bezorgd in bakjes
Vanaf 12 personen als buffet mogelijk
Rendang daging · Runderstoofvlees Sumatraans
Ayam pedis · Kippedijfilet in pikante kokossaus
Sateh ayam mewah · Kipsaté in pindasaus (dijfilet)
Oseng oseng · Sperzieboontjes met tomaat in saus van ketjap
Sambal goreng tempeh · Gebakken pikante soja
Sambal goreng telor · Scharrelei in rode saus
Seroendeng · Geroosterde kokos met pinda's
Atjar ketimun · Zoetzure komkommersalade
Geserveerd met sambal Baloujak, krupuk en witte rijst

Kerstmenu Hari Natal
Menu 3 € 43,50 p.p.
Vanaf 2 personen, warm of koelvers bezorgd in bakjes
Vanaf 14 personen als buffet mogelijk
Ayam sateh · Kipsaté met pindasaus
Daging roedjak · Zacht gestoofd rundvlees in Sumatraanse saus
Babi kecap · Varkenshaas in ketjap met gewokte groenten
Oseng oseng · Sperzieboontjes met tomaat in saus van ketjap
Sayur lodeh · Diverse groenten in kokossaus
Sambal goreng telor · Scharrelei in rode saus
Atjar ketimun · Frisse, zoetzure komkommersalade
Geserveerd met sambal Baloujak, krupuk en witte rijst.
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Extra
Nasi/Bami

+ € 1,50 p.pers.

Sateh ayam (kipsaté met pindasaus)

+ € 2,40 p.stok

Spekkoek (hartige laagjescake)

+ € 2,50 p.pers.

Borden, bestek en servet

+ € 1,00 p.pers. (schoon retour)

Afwas

+ € 25,00

Kindermenu
Nasi met saté · Gebakken nasi en kippendijfilet in pindasaus

€ 15,00 p.p.

Nasi gehaktballetjes kecap · Gehaktballetjes in milde saus van ketjap

€ 15,00 p.p.

Sateh ayam · Kipsaté in pindasaus

€ 10,00 p.p.

Kerst Buffet Bezorging 24, 25 en 26 december
Levering is inclusief warmhoud apparatuur, schalen, eventueel met servies en bestek.
•

Al vanaf 10 personen

•

Eten wanneer het u uitkomt. Ook voor vegetarische gasten is er een menu

Warm bezorgd Bezorging 24, 25 en 26 december
Uw menu warm bezorgd in plastic bakjes
•

Al vanaf 3 personen

•

Alles vers en warm verpakt, gerechten in losse bakjes

Koelvers bezorgd Bezorging 25 en 26 december tussen 10:00-12:00 uur
In magnetrongeschikte bakjes, u kunt het in de magnetron warm maken of in de pan
•

Al vanaf 3 personen

•

Eten wanneer het u uitkomt

•

Duidelijke bereidingsinstructie

•

Binnen 20 minuten op tafel
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