Kerstbestellijst ZIJDEWINDE & DE KAZ
Wel de gezelligheid maar niet het gedoe!

Dan bent u deze kerst bij ons aan het juiste adres.

U krijgt van ons bij alle gerechten die u bestelt een duidelijke instructie om thuis de laatste
hand te leggen aan een heerlijk kerstmenu.

Prijs

KROKETTENBAR

2,95

Rendang | rundvlees | kokos | gerookte cheddar
Garnalen | zoete aardappel | dille | kappertjes
Truffel | risotto | Parmezaanse kaas | aubergine

Starters.

8,-

Octopus terrine | truffel aardappel piment | amandel
Carpaccio bonbon | truffel | pesto | basilicum |
Parmezaanse kaas

Boeren zalm | tartaar | licht gerookt | hazelnoot |
gemberbier

Dry aged bieten | grof gehakt | aceto balsamico |
pompoenpitten | pruim

Ceviche | makreel | dressing van hop | grapefruit |
ingelegde uien

Borrelplank | diverse vleeswaren kazen | brood

10,- p.p

Holy smoke BBQ ( grote stukken gegaard
op de BBQ)

4 personen 1000 gram

Warm gerookte zalm | gerookt op kersenhout | honing

29,-

BBQ-staartstuk | rub van koffie en zwarte knoflook.

40,-

Sticky pork | gerookt en geroosterd | lak van appel thee

36,-

BBQ witte kool | geroosterd | mosterd-curd | gepofte

30,-

Geroosterde bloemkool | 24 uur gegaard | piccalilly rub

28,-

uit de tuin | wilde dille

| crumble van zwoerd en chocolade
pittige rijst

| paneermeel van desem

Touwtjes in eigen handen (rollades)
4 personen 1000 gram

Italiaans | pochetta | basilicum | venkelzaad | n’duja

28,-

Surf en turf | garnalen | buikspek | kimchi | roomkaas

32,-

Mega veel truffel | verse truffel | buikspek |

60,-

worst

paddenstoelen | eekhoorntjesbrood

Aantal

Non d’ jus (verse sauzen) Per potje
Kalfsjus | klassiek jus met port en peper

5

Beurre Blanc | traditionele botersaus

5

Truffeljus | kalfsjus met verse truffel

8

Paddenstoelensaus

6

Desserts
Vers gedraaide champagne ijs 400 ml

8

Mega lava cheesecake | 4 personen | ook lekker voor

18

Banoffee pie | 4 personen | luchtige brownie bodem |

20

Kaasplateau | verschillede kazen met uitjes

16

de volgende dag.

banaan | caramel mouse | chocolde

Naam:
Telefoonnummer:
Email adres:

Vul onze bestellijst in, lever hem in bij Zijdewinde of mail de bestelling door via
info@zijdewinde.nl Bestellingen kunnen tot 12 december ingeleverd worden.
Zodra wij jullie bestelling hebben ontvangen, ontvangt u van ons een mail met de
bevestiging en ordernummer
Vrijdag 23 december tussen 13:00 – 16:00 uur is de gelegenheid om de kerst
bestelling af te halen.
Mochten er vragen zijn neem dan contact met ons op via het bovenstaande
mailadres.

