Communie 2010
Hierbij onze voorstellen Communie 2010
Aperitief & wijnen




Spumanté , Cinzano Rosé ( Nieuw ! Fruitig & fris )
Cava, Spanje, Tutatis Brut
Huiswijn Fuanteseca, Spanje, rood & wit

€ 12,00 / fles
€ 15,00 / fles
€ 7,50 / fles

Tapa bordjes


Assortiment van verschillende koude antipasta , kleurt uw tafel tijdens het aperitief
Enkele voorbeelden Truffelsalami, Spianata Romana, Manchego-kaas, koningsolijven,
zongedroogde tomaatjes, pepadew, reuzekappertjes , gevulde pepers , ......
€ 15,00 / bord

Communiebuffet











( vanaf 10 personen )

Kippenboutje
Parmaham met meloen
Pastei van de Chef
Gerookte kalkoenborst
Gevuld eitje
Millefeuille van tomaat met grijze garnaal
Gerookte zalm met groene asperges en bieslookdressing
Assortiment van koude salades
Koude sauzen
Brood & boter

€ 27,50 p/p

Dit buffet kan aangevuld worden met een warm bijgerecht
Enkele voorbeelden te bestellen vanaf 6 personen
De gerechten worden koud aangeleverd en zijn makkelijk op te warmen in de oven






Paëlla Mixta
Torteloni Gigante met parmaham, ricotta en tomatensaus
Lasagna Bolognaise of Vegetarische Lasagna
Waterzooi van kip met gestoomde kasteelaardappeltjes
Koninginnehapje met puree-aardappel

CC CookingCorner BVBA
Bredabaan 483
2930 Brasschaat

€ 12,50 p/p
€ 10,50 p/p
€ 8,95 p/p
€ 9,95 p/p
€ 7,75 p/p

Tel : 03/653.12.14
Fax : 03/653.12.18
info@cookingcorner.be
www.cookingcorner.be

Communiemenu

( vanaf 10 personen )

€ 32,00 p/p
( kids € 20,00 p/p )

Slaatje met Canneloni van gerookte zalm opgevuld met grijze garnaal
***
 Tomatensoep met balletjes
***
Gesauteerde parelhoen met gebakken kasteelaardappeltjes en gestoofde aspergepunten
***
 Ijslammetje met of zonder kleurstaafje




De Outdoor Grill
In deze formule zit de kokservice gedurende 3 uur inbegrepen. 1 uur vooraf en 2 uur grillen.
Ook zorgen wij voor borden, bestek en het BBQ-toestel, zo hoeft U nadien niets meer af te wassen.

OUTDOOR GRILL








( vanaf 15 personen )

Gemarineerde Spare Ribs
Gevulde kip met mozzarella, pesto en parmaham gegaard op Jack Daniels Wood Chips
Ierse Zesrib met look aroma's en pepersaus
Reuzengamba
Aardappel in de schil met kruidenboter en grof zeezout
Ensalada mixta en Toscaanse aardappelsla
Brood & boter

Kids Grill





€ 39,00 p/p

€ 20,00 / kid

Hamburger
Kippenboutje
Chipolatta
Sla mix , brood en boter

CC CookingCorner BVBA
Bredabaan 483
2930 Brasschaat

Tel : 03/653.12.14
Fax : 03/653.12.18
info@cookingcorner.be
www.cookingcorner.be

Optioneel en niet inbegrepen in deze voorstellen







Bedienend personeel
Receptietafels met strech hoes
Draadloos muziekinstallatie
Tenten en benodigdheden
tafels, stoelen, tafellinnen, ....
Bloemstukjes, tafeldecoratie, kandelaars

Aarzel niet ons even te contacteren met uw bijkomende vragen.
Mike Matthyssen , event coordinator

0471/60.60.62

Zoals U zal merken op onze website kunnen wij uw feest verzorgen van A tot Z
Neem zeker een kijkje op

www.cookingcorner.be

CC CookingCorner BVBA
Bredabaan 483
2930 Brasschaat

Tel : 03/653.12.14
Fax : 03/653.12.18
info@cookingcorner.be
www.cookingcorner.be

