
KERSTACTIE

UITVOERING

Viert u de feestdagen thuis?

Kies voor kwaliteit & gemak

Enjoyce Catering & Eventmanagement is u graag de gehele maand december van dienst  

op en rond de feestdagen. U kunt van onze menukaart naar wens een vier- vijf- of 

zesgangendiner samenstellen.

Exlusief diner aan huis

catering & eventmanagement

Wij brengen uw (kerst)diner kant en bijna klaar bij u thuis. Een 

diner is beschikbaar vanaf 4 personen. U heeft keuze uit een 

vier-, vijf- of zesgangendiner. 

• Viergangendiner: 4 gangen met maximaal  

1 hoofdgerecht. Prijs: 48,50 p.p. 

 

• Vijfgangendiner: 5 gangen met  

maximaal 2 hoofdgerechten. Prijs: 55,50 p.p.

 

• Zesgangendiner: 6 gangen met  

maximaal 2 hoofdgerechten met uitbreiding  

van bonbons en friandises. Prijs: 59,– p.p.

De menu’s zijn inclusief amuse en  

brood. 

CHARLOTTE DE BOURBONLAAN 9, ZIERIKZEE
06-46 28 75 22

INFO@ENJOYCE.EU
WWW.ENJOYCE.EU

 Ruime keuze aan heerlijke gerechten

 Zelf geen inkopen doen

 Thuisbezorgd

 Duidelijke opdieninstructies

mailto:info%40enjoyce.eu?subject=
http://www.enjoyce.eu


KERSTACTIE

Dinermenu
AMUSE

Verrassing van het huis om de 

smaakpapillen wakker te schudden.

 

BROOD

Knapperig brood met boter of tapenade.

VOORGERECHTEN 
Runderlende Spies van runderlende 
met gedroogde mini-trostomaatjes, 
dragonmayonaise en pipet gevuld met 
balsamicostroop. 
 
Vijgen en honing Een salade met 
geitenkaas, parmaham, vijgen, macadamia-
noten en een honingvinaigrette (kan ook 
vegetarisch).
 
Gerookte zalm en tongfilet Terrine van 
gerookte zalm en tongfilet met frisse salade, 
Hollandse garnalen en saffraanmayonaise. 
 
TUSSENGERECHTEN

Spoon Mojito Verfrissend Spoon met Mojito 
sorbetijs en sprankelde bubbels.
 
Bisque van Noordzeestrand-krabben 

Een fluweelzachte soep van strandkrabben 
met vanilleroom en gamba’s.

Heldere kervelsoep van oma Fransje

Heldere kervelsoep, al dan niet met 
kalfsgehaktballetjes (kan ook vegetarisch).
 

HOOFDGERECHTEN

Ossenhaas Van de (water)grill ombonden 
met spek, kalfjus, kruidige aardappeltjes met 
citroen uit de oven en bimi.

Gamba’s Zes grote gamba’s (in de schil) uit 
de oven in een fluwelen tomatensaus met een 
subtiele hint van kreeft, olijven, basilicum, 
peterselie en aardappelpuree.

Zeebaarsfilet Op de huid gebakken zeebaars 
met kokkeltjes, saffraanjus, gevulde 
tomaat en aardappelpuree.

Aubergine & Parmezaanse 

kaas 
Verrassende versie van melanzane 
alla parmigiana. Het frisse van 
de vinaigrette, het romige van 
de kaas en het volle van de 
aubergine met kerstomaatjes en 
olijven (vegetarisch).

NAGERECHTEN

Tiramisu Italiaans dessert met mascarpone, 
koffie, lange vingers, Amaretto en 
cacaopoeder.

Mini-ijstaartje Parfait met frambozen 
stukjes en omhuld met merengue.

Cilinder van champagnemousse met 

vijgen met een interieur van vijgen en 
amandelschaafseldecoratie.

catering & eventmanagement


