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menu inspiratie / menu inspiration

Suggesties voorgerechten o.a.
Tian van Noordzee krab
met confit van tomaat, avocado, rode uien jam en pikante tomaten salsa
•
‘Air dried beef’
runder carpaccio, gegrillde baby artisjokken, rode lof, portobello truffelcrème
•
Rode biet bulgar, gerookte makreel beignets, bieten gelei met een saus van gerookte bisque
•
Oester pannacotta
krabsalade met venkel pickle, oester tartaar, oesterblad en oester crème
•
‘English breakfast terrine’
met baked bean dressing, gepofte cherry tomaten en bieslook
•
Gerookte eendenborst
truffel-mayo bulgar met witte kool zoetzuur, gemarineerde paddestoelen en grove mosterd dressing
•
Europese kreeft
saffraan risotto koekje met koolrabi spaghetti, geconfijte tomaat en saffraan zalm kaviaarcrème
•
Tartaar van Gascogne kalf
langoustine carpaccio met paprika crème, groenten pickle, krokante ciabatta en krabmayonaise

Voor het maken van een tailor made offerte: cgarden@xs4all.nl, 06- 574 958 90 of 020-620 99 28
what’s appen mag ook!

menu inspiratie / menu inspiration

Suggesties hoofdgerechten o.a.
Gascogne ossenhaas
met lasagne van portobello, seizoensgroenten en rode wijn bieslooksaus
•
Gascogne kalfshaas
krokante zwezerik met texturen van pastinaak, gesmolten spitskool en madeirasaus
•
Texelse lamsrug
geconfijte nek met wortel dauphine, snijbonen, doperwten crème en gepofte knoflooksaus
•
Hollandse fazant
met zuurkool appel taugé loempia met aardappel peterselie puree en calvadossaus
•
Duke of Berkshire big
met cassoulet van voorjaarsgroenten, krokante pancetta en béarnaisesaus
•
Gebraden gevulde parelhoenborst
met worstje van de bout, groenten spaghetti, knolselderij mousseline en cantharellensaus
•
Gebraden hertenrug
met portobello paddestoel, rode kool kastanje franzipane, fondant aardappelen met rode port bramensaus
•
Bresse duif
met confit van sjalot, bitterbal van de bout, witlof en walnoot crumble en saus Albufeira
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Suggesties nagerechten o.a.
granny smith ijs parfait
met sticky toffee gember crumble en pikante caramelsaus
•
death by chocolate
alleszeggende hyperrijke chocolade taart
•
crèpe suzette
met sinaasappelsalade, vanille roomijs en cointreausaus
•
pedro jiménez sherry cheesecake
met sherryazijn roomijs en melkchocolade ripple
•
chocolade
pure chocolademousse met canneloni van chocolade gevuld met witte chocolade gelei,
geconfijte sinaasappelschil en chocoladesiroop
•
perzik pizza
pistache-amandel franzipane met frambozen, noten crumble en abrikozensaus
•
aardbeiden delice
aardbeiensorbet met melkchocolade marshmallow, chocoladekruim en vanillemilkshake
•
simply red fruit
vanillesabayon bosvruchten sorbet met cassissiroop
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creative

menu inspiratie

menu gourmand
Mille feuille van foie gras, gebakken peer, zoete uienjam, pain d’épice en portsiroop
•
Heilbot uit de oven met coquille mousse bedekt met truffel, hazelnoten en knolselderij
in combinatie met romige gevogelte saus en hazelnootolie
•
Eekhoorntjesbrood gnocchi, gekonfijte kwartel en gerookte appel, met een saus van paddestoelen vocht
•
Gebraden Gascogne kalfshaas, krokante zwezerik texturen van pastinaak,
gesmolten spitskool en een saus van madeira
•
Marquise van pure chocolade, vanille marsmallows, kersen ripple saus en kersensorbet
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fabulous foodies inspiratie / fabulous foodies inspiration

KOUD
Oesterpanacotta met citroencrème, venkel pickle en bieslook
Provencaalse groenten bulgar met mozzarella en pesto
Truffelbrie en wortel pickle
Croustade tomatenbavarois met gekaramelliseerde tomaat en parmezaanse crisp
Canapé carpaccio met parmezaanse crème en parmezaanse crisp
Zeewier sesam scone met zeewierboter, japanse soja zalm, wakamé en komkommer pickle
Parmezaan short bread met taboulé en home made Gascogne kalfsnek pastrami
met een gel van guacomole

warm
Kalfskroket met Zaanse mosterd dip
Thaise crab fishcakes met limoen en koriander
Scampi sesam tosti’s met zoete Chili-dip
Teriyaki beef saté
Wrap Peking eend met Hoisin
Gegrilde mini panini met zuurkool en pastrami
Pulled Pork kroket met barbecuesaus
Scharrelkip risolles gevuld met feta kaas en basilicum
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vegetarisch
Luxe kaassouflé met tomatendip
Vegetarische loempia’s
Bouché met geitenkaas, gember en selderij
Rucola kroket met warme kaasdip
Mini Yorkshire pudding met stilton, walnoot en gekaramelliseerde uitjes
Zeewier madelin
Zeewiersoep
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home made kroketten o.a.
Pulled pork en truffle
•
Krab, prei en limoen
•
Beenham, prei en mosterd
•
Lams Biriyani
•
Vegetarische polenta
•
Chinese red beef
•
Paddestoelen truffle
•
Zeewier citroen
•
Creoolse kip
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toscaanse lunch inspiratie / tuscan lunch inspiration

koude gerechten
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Toscaanse bonensalade
•
Salade van groentespaghetti met kreeft en tomatendressing
•
Salade van Italiaanse spinazie met walnoten en romige gorgonzola dressing
•
Pastasalade met diverse pitten
•
Pastasalade met aubergine kaviaar, scampi’s,
selderij en tonijn mayonaise
•
Salade van gekonfijte tomaten met bosuien en Parmezaanse kaas
•
Artisjokkensalade met cannelini bonen, inktvis, rode uien en zwarte olijven
•
Schalen met eigen gemaakte bresaola en coppaham
•
Carpaccio van ossenhaas en gemarineerde champignons, truffel crème en Parmezaanse kaas
•
Gegrilde, gemarineerde groenten met ricotta en basilicum
•
Vitello Tonato
•
Peultjessalade met olijfolie in thijm, bedekt met in kruiden gemarineerde zalm
met groene tapenade mayonaise
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warme gerechten
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Geroosterde zeebrasem op een bed
van venkel en rozemarijn
•
Verse pasta met pesto
•
Klassieke minestrone
•
Gegrilde gemarineerde groenten
met ricotta en basilicum
•
Lamsbout, eerst gebraden, dan langzaam gegaard in melkbouillon met knoflook
en rozemarijn, gereserveerd met gebakken laurier-aardappelen
•
Gebakken courgette en aardappel blokjes met champignons gevuld met fontina en mascarpone
•
Gegrilde sardines met artisjokken
•
Crespella gevuld met parmaham en ricotta gnocchi
•
Milanese risotto met schaal- en schelpdieren
•
Rosé gebraden kalfsrib met bos paddentoelen,
riso pasta en een saus van cèpes
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high tea menu inspiratie / high tea menu inspiration

zoete gerechten o.a.
Scones with jam and cream
•
Fruit and nut cake
•
Roomhoorntjes
•
Mini chocolate éclairs
•
Walnut pies
•
Walnut en coffee cake
•
Sherry trifle
•
Ginger marmalade cake
•
Dundeecake
•
Glazed lemon slice
•
Mini muffins
•
Lemon-curd tart
•
Chocolate-fudge cake
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high tea menu inspiratie / high tea menu inspiration

hartige gerechten o.a.
Pork pies (klein deegtaartje gevuld
met varkensvlees en kruiden)
•
Chicken and ham pie
•
Deegbakje met eiersalade en cresson
•
Toast met cottage cheese en bieslook
•
Diverse soorten sandwiches
•
Scones met cheddar en bosuien
•
Hartig taartje met bacon, kaas en uitjes
•
Hartig taartje met stilton en walnoten
•
Welsh rarebit
•
Saucijzenbroodjes
•
Mini yorkshire pudding met gesmoorde
uien en stilton
•
Cornish pasties
•
Canapés met gerookte zalm en
mierikswortel crème
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Paté de Campagne
met cornichons, zilveruitjes, cole slaw, vijgen chutney en toast
•
rillette van gerookte kabeljauw
met beignet van gerookte zalm, venkel pickle, mosterdcrème, kruiden sla
•
kalfsnek pastrami
met avocado guacomole, geconfijte tomaat, peperonata en tomaten salsa
•
creoolse kip paté
met zoete maïschutney en selderij salade
•
ceasar salad
met gerookte kip, oude beemsterkaas mousse en knoflook croutons
•
‘scotch egg’ van zalm
met groentensalade nestje, bacon mayonaise en crispy zalm ‘skin’
•
hollandse asperge salade
met bosui, kervel-ei salade, beenham en zaanse mosterd
•
noordzee vis chowder
seizoensgroenten, mosselen en dille crème
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klassieke coq au vin
•
runder sucade
met pastinaak mousseline, pastinaak frites en rode wijn saus
•
lams schenkel
met mediterraanse hutspot en thijm saus
•
crépinette van kip
met fetakaas, groentenspaghetti en basilicum saus
•
varkensrib
met een cassoulet van seizoensgroenten en bearnaise saus
•
confit van eend
met witte bonen, gesmoorde uien en sherry-azijn saus
•
kalfs sucade
met provençaalse riso risotto en tomaten-salie saus
•
pot au feu
mooie combinatie van ossenstaart, zij-lende en schenkel,
met bospeen, rode uien, gerst en een romige saus van aardappel
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sticky toffee pudding
met butterscotch saus en home made vanille ijs
•
‘frosty’ bosvruchten
met warme witte chocolade saus en verse munt
•
warme ‘pink fruit’ cake
roze fruit compôte met vanille saus
•
malibu mousse
managosalade-passievrucht gelei, kokoskruim, pina colada en rozijnen
•
minestrone frutta
rode bosvruchten, zoete groenten en basilicum mascarpone
•
chocolade terrine
met pistache saus en gekaramelliseerde sinaasappel
•
cappuccino soufflé
met mokka saus
•
pavlova
gemarineerde bramen, mintroom en mangosaus
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