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Voorgerecht

Tussengerechten

Paris-Brest
Een hartige variant van het Franse klassieke tafelgebak. 
Keuze uit een vulling op basis van vis of vlees.

Bouillon van truffel

Bouillon van kervel

Bouillon van pompoen

Een krachtige bouillon op basis van truffel en 
paddenstoelen. 

Een bouillon op basis van kalfsschenkels en kervel.

Een winterse bouillon op basis van flespompoen.

Tijdens de feestdagen kunt u heerlijk genieten van een heerlijke selectie gerechten. 
Wij bereiden alles voor u voor en u hoeft het alleen maar op te warmen. Zo kunt u toch 
heerlijk genieten zonder uren in de keuken te hoeven staan.

Bestellen via bestelformulier of website vóór 16 december.

€ 7,10

€ 12,85 

€ 12,85

€ 12,85

/ st.

/ liter

/ liter

/ liter
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Desserts

Aanvullingen

Champagnedessert

Pommes gratin

Lemon Curd

Cranberry compote

Vergeten groenten

Assortiment brood en beure noisette

Dessert geïnspireerd op Marc de Champagne met witte 
chocolade.

Dessert op basis van citroen met een harde wener bodem.

Hoofdgerechten

Rundersukade met Piedboeuf

Kalfsvlees met rode port en spek.

Geconfijte patrijs met truffel

Rustig gegaard rundersukade in een saus op basis van het 
tafelbier Piedboeuf.

Een stoof van kalfsvlees met een saus van rode port en spek.

Een klassiek wildgerecht een jus van truffel.

€ 18,95

€ 18,95

€ 24,75

€ 6,95

€ 6,95

€ 8,50
€ 4,75

€ 8,25

€ 2,75

/ kg.

/ kg.

/ kg.

/ st.

/ st.

/ 500 gr

/ 250 gr

/ 250 gr

/ pers.



 

 

Bestellijst Feestdagenmenu 2019  

Naam: Adres: 
Telefoon: Plaats: 
Email:  

 

Voorgerecht  Aantal Totaal 

Paris-Brest vis € 7,10 / st.  € 

Paris-Brest vlees € 7,10 / st.  € 

Tussengerecht    

Bouillon van truffel € 12,85 / liter  € 

Bouillon van kervel € 12,85 / liter  € 

Bouillon van pompoen € 12,85 / liter  € 

Hoofdgerechten    

Rundersukade  € 18,95 / kg.  € 

Kalfsvlees  € 18,95 / kg.  € 

Geconfijte Patrijs  € 24,75 / kg.  € 

Desserts    

Champagnedessert € 6,95 / st.  € 

Lemon Curd € 6,95 / st.  € 

Aanvullingen    

Pommes gratin € 8,50 / 500 gr.  € 

Cranberry compote € 4,75 / 250 gr.  € 

Vergeten groenten € 8,25 / 250 gr.  € 

Assortiment brood € 2,75 / st.  € 

    

Bezorging (regio Maastricht) € 6,95  € 
 

Twijfelt u over hoeveel u nodig heeft voor uw gezelschap? Neem dan contact met ons op. 

Bestellijst dient vóór 16 december te zijn afgeleverd op de Schoolstraat 34 of per e-mail te zijn 
toegestuurd naar bestellen@meesterscateringmaastricht.nl.  

Bestellingen kunnen op 24 december worden opgehaald op de Schoolstraat 34 tussen 11:00 en 
14:00 uur of kunnen worden bezorgd op 24 december vanaf 15:00 uur (bezorgtijd wordt 
aangegeven). 
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