Kerst & Oud en Nieuw 2015

Catering van Tukkers Partyservice
een smaakvolle keuze!

www.tukkers.com

“Alleen het beste is goed genoeg.”

Kerst 2015
Ook dit jaar werken we voor de kerst weer met een speciale
menukaart. Heerlijke gerechten die u thuis gemakkelijk af
kunt maken. U zet in een handomdraai een heerlijk diner op
tafel, en er blijft voldoende tijd over om smakelijk met uw
gasten te genieten.
Alle gerechten zijn kwalitatief en kwantitatief uiteraard
weer van het niveau dat u bij ons gewend bent.
Rest ons alleen nog om u, mede namens onze medewerkers,

smakelijke feestdagen toe te wensen en een
heerlijk 2016.
Familie Tukkers & medewerkers
Tukkers Culinair

Vúr op de “Bakplaatte”

Voor uw kerstdiner

De Preuverie

Een heerlijk menu voor op de bakplaat, gourmet of in de partypan.

Stel zelf uw buffet samen.
Geen dagenlang stressvol boodschappen doen?
Geen uren met de kerst in de keuken staan?
Dit jaar kunt u bij ons diverse soorten salades, soepen en
gerechten sous vide bij ons bestellen. Op het moment van
gebruik kunt u deze gerechten eenvoudig in de verpakking
verwarmen.

Een uitgebreid assortiment van verschillende koude lekkernijen
gepresenteerd op een lang houten plateau: rauwkostsalade, toastsalade, tapas, antipasti, vis, kaas, luxe rauwe ham, olijven, vijgen
brood en nog veel meer!
8 personen
€ 120,00
6 personen
€ 90,00
4 personen
€ 60,00

Soepen

Luxe kerstsalades

De Twentse Broadschöttel
•
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•
•
•
•
•
•
•
•

(€ 13,75 p.p.)

Gekruide kipfilet
Mini saté
Lekker mals biefstukje
Varkenshaasje
Twents hamburgertje
Bacon baby maïskolf
Zalmfilet
Gamba met spek
Twentse vleessalade
Vissalade uit eigen keuken
Stokbrood met ravigotesaus, cocktailsaus,
zigeunersaus en kruidenboter.

• Een goed gevulde verse tomatensoep, per liter
• Groentesoep bereid met verse groenten, per liter
1 liter soep is goed voor 3 à 4 borden.

Hoofdgerechten, sous vide bereid

De party-pan:
Een elektrische pan met 6 vakken.
Gevuld met 150 heerlijke hapjes.
Een elektrische pan met 4 vakken.
Gevuld met 80 heerlijke hapjes.
•
•
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€ 57,50
€ 32,50

Mini kipsatétjes
Gehaktballetjes
Heerlijke kipballetjes
Pikante kipkluifjes
Grilworst
Onze huisgemaakte spare ribs

Sausjes en kruidenboter
Ambachtelijk bereid in eigen keuken
•
•
•
•

€ 6,50
€ 6,50

Zigeunersaus, cupje				€ 1,75
Smulsaus, cupje					€ 1,75
Ravigottesaus, cupje				€ 1,75
Kruidenboter, cupje				€ 1,95

• Gemarineerde spareribs
gegaard in de oven, alvast voor u gesneden, 500 gram
• Medaillons van varkenshaas
in verse champignon roomsaus, 500 gram
• Ossehaaspuntjes
in een goed gevulde stroganoff saus, 500 gram
• Boeuf Bourginon
een heerlijk stoofpotje volgens traditionele
franse receptuur, 500 gram
• Sukadelapjes
in een dun gebonden jus, 500 gram
• Gehaktballetjes
in huisgemaakte zigeunersaus, 500 gram
• Gemarineerde kipsaté van de haas
in ambachtelijke pindasaus, 500 gram
• Varkensfricandeau rollade
gebraden en gesneden, 250 gram
• Hampunt
heerlijke beenham, gegaard en gesneden, 250 gram

€ 7,50
€ 7,95
€ 9,95
€ 7,95
€ 7,95
€ 6,95
€ 7,95
€ 5,95
€ 5,95

• Huisgemaakte vissalade, rijkelijk gegarneerd met diverse
soorten vis, gevulde eieren, rauwkostsalade en vers fruit.
Kleine schaal (2-3 personen*) 600 gr.
€ 15,95
Grote schaal (4-6 personen*) 1200 gr.
€ 28,95
• Nieuw in ons assortiment:
Enters Ambacht salade, gegarneerd met gevulde eieren,
vleeswaren, rauwkostsalade en vers fruit.
Kleine schaal (2-3 personen*) 600 gr.
€ 12,95
Grote schaal (4-6 personen*) 1200 gr.
€ 22,95
• Brunchsalade, gegarneerd met gevulde eieren,
vleeswaren, rauwkostsalade en vers fruit.
Kleine schaal (2-3 personen*) 600 gr.
Grote schaal (4-6 personen*) 1200 gr.

€ 12,95
€ 22,95

* Normale portie is 200 gr. salade p.p.

Salades uit eigen keuken
•
•
•
•
•
•
•

Huisgemaakte vissalade, 500 gram
Enters ambacht salade, 500 gram
Brunchsalade, 500 gram
Scharreleisalade, 500 gram
Waldorfsalade, 100 gram
Rauwkostsalade, 100 gram
Vers fruit salade, 100 gram

€ 5,25
€ 4,75
€ 3,75
€ 4,25
€ 1,50
€ 1,50
€ 1,75

Een portie van 500 gram is goed voor 1 persoon.

Let op! gewijzigde openingstijden winkel in de week van Kerst en Oud & Nieuw.
Donderdag 24 december 14.00 - 16.00 uur.
Oudejaarsdag zijn wij vanaf 15.30 uur gesloten. Op 1e en 2e Kerstdag & Nieuwjaarsdag zijn wij gesloten.

Beknopte voorwaarden Kerst en Oud & Nieuw.
•
•
•
•
•
•

Uiterste besteldatum zaterdag 20 december 2014.
1e en 2e Kerstdag & Nieuwjaarsdag zijn wij gesloten.
Op Kerstavond en Oudejaarsavond wordt er tot 16.00 uur bezorgd.
Voor het bezorgen van bestellingen rekenen wij bezorgkosten.
Betalingen à contant bij ophalen of afleveren.
Wijzigingen kunt u tot 1 week van tevoren doorgeven, daarna kunnen wij niet meer
garanderen of wijzigingen daadwerkelijk uitgevoerd worden.
• Voor alles geldt: voorkom teleurstelling, bestel op tijd.

Smakelijke feestdagen en een heerlijk 2016

Op al onze leveringen en diensten zijn de
Algemene Voorwaarden van toepassing.
Deze kunt u vinden op onze website:
www.tukkers.com/voorwaarden.html
Tukkers Partyservice aanvaardt geen
enkele aansprakelijkheid voor schade als
gevolg van niet of onjuiste vermelding
van gegevens in deze uitgave.

Tukkers Partyservice
Dorpsstraat 96
Postbus 13, 7468 ZG Enter
t 0547 38 34 92
f 0547 38 30 87
e info@tukkers.com

www.tukkers.com

