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Feest- en kerstdagen 2020 |  Traiteursgerechten uit eigen Studio  | 
 

Voor- en tussengerechten & Soepen & Brood |  
 

Nr.  Hoeveelheid Bedrag BESTELLING 
       AANTAL 
01 12 gamba’s in marinade van kurkuma, gember en olijfolie   

(Serveren op een bedje van salade of noedels) 
 

  12 stuks  € 15,-  
 

02 Proeverij van gerookte zalm, gerookte makreel,  

gamba, gemarineerde coquille, zalmpaté en dillesaus  
 

    1 pers. € 13,90  
 

03 Huisgerookte verse forelfilet met frisse appelcrème  

 

    2 filets                                            € 10,50  
 

04 Proeverij van gerookte eend, wildterrine, Spaanse ham,  

Italiaanse ham en vijgenchutney 

    1 pers. € 13,90  
 

05 Dunne plakken Limburgs kloostervarken met kruidensalsa  
(koud voorgerecht)  

    2 pers. € 10,90  
 

06 Carpaccio Piëmont met pecorino en tapenade   80 gram  €   9,90  
 

07 Flinterdun gesneden kalfspicanha met truffelmayonaise   80 gram € 10,90  
 

08 Krachtige wildbouillon, bospaddenstoelen en bosui    1 liter € 10,50  
 

09 Runderbouillon beukenzwam en partjes gevliesde tomaat    1 liter € 10,50  
 

10 Licht gebonden soep van Kreeft met een vleugje cognac   

           

   1 liter € 13,50  
 

11 Amerikaans brood, pecan en bacon per stuk €   4,90  
 

12 Focaccia, rozemarijn en zeezout per stuk €   4,90  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Hoofdgerechten | 750 gram is voldoende voor 3 personen 
 

Nr.  Hoeveelheid Bedrag BESTELLING 
        AANTAL 
13 Vegetarische roerbak van quorn en paddenstoelen  

 

500 gram € 14,75  

14 Visproeverij met zeetongfilet, heilbot, zeebaars, zalm en 

citroensaus   (vis is licht aangebakken)      
    1 pers € 15,50  

15 Gestoofde Iberico-wang in sjalottensaus     
 

750 gram € 22,50  

16 
 

Kalf-entrecôte met portsaus en beukenzwam  
 ca. 180 gram    

 per stuk €   9,50  

17 Wildzwijnragout in donkerbiersaus      

 

750 gram € 19,50  

18 Runderbraadstuk, sjalotten en krieksaus 

 

750 gram € 19,50  

19 Gestoofde eendenbouten in calvadossaus 
 zonder bot 

750 gram € 19,50  

20 Haas- en hertenstoof met veenbessensaus 

 

750 gram € 20,-  

21 Speciaal voor de kinderen: 

Gehaktballetjes in tomatensaus met stukjes ananas   
750 gram  € 12,50  

 

Garnituren | 
 

Nr.  Hoeveelheid Bedrag BESTELLING 
       AANTAL 
22 Winterse kerstsalade met paprika, mango, spitskool en 

komkommer in heerlijke dressing 

 500 gram € 10,50  

23 Zuurkool-ananas-taartje  1 persoon     per stuk €   4,20  

24 Stoofpeertjes  (9 à 10 stuks)      1 liter € 10,-  

25 Aardappel-room-gratin      1 kg € 11,-  

26 Reuzenchampignons gevuld met pastinaak-truffel-puree      4 stuks € 12,90  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dessert | 
 

Nr.  Hoeveelheid Bedrag BESTELLING 
       AANTAL 
27 Limoncello-ijs met frisse citrussaus    1 liter € 15,50  

28 Kaneelroomijs met appelchutney    1 liter € 15,50  

29 Chocolademousse met koffielikeur    1 liter € 14,50  

30 Vanillemousse met Italiaanse kersen    1 liter € 15,-  

 

Dressings | 
 

Nr.  Hoeveelheid Bedrag BESTELLING 
      AANTAL 

31 Wildsaus met preiselberen       € 5      ¼ ltr €   5,-  

32 Kreeftensaus       ¼ ltr €   6,50  

33 Mosterd-honing-basisdressing      ¼ ltr €   4,50  

34 Frambozen-basisdressing          ¼ ltr €   4,50  
35 Sinaasappel-basisdressing          ¼ ltr €   4,50  

36 Zwarte-bessen-basisdressing          ¼ ltr €   4,50  

37 Aziatische sushi-azijn      ¼ ltr €   4,-  

 

Bestellen | Wij verwachten de nodige belangstelling voor Kerstmis, daarom vragen wij u om uw uw 
uw bestelling zo tijdig mogelijk aan ons door te geven. De uiterste besteldatum is 
15 december 2020, maar deze datum kan vervroegd worden als de belangstelling 
te groot is. Bestellen via ons e-mailadres Kookstudio@HermanMaessen.nl  (wordt  

bevestigd.) Ook kunt u de lijst bij ons inleveren. Geen telefonische bestelling.  
Kerstbestelling  
alleen op 24 december  
afhalen 9.00-17.00 uur. 

 

 

Naam:  
Adres:  
Woonplaats:  
Telefoon:  
E-mail:  
Wordt afgehaald op:  

 

 

 

        
               
 

mailto:Kookstudio@HermanMaessen.nl


 

 

 
 

 

              |  Luxe hartige borrelhapjes variété  |  
                             

              
                              mooi voor oudjaarsavond of het héérlijk avondje 
                                                                                      afhalen in overleg 

 
    20 plakjes baguette vers gebakken met roomboter en lollo rosso bedekt, 
         met een rijkelijk beleg van: 
 

- Licht gedroogde Spaanse ham, pecorino en vijgencompote    
- Vers gerookte eendenfilet met eendenmousseline  
- Gegrilde Argentijnse gamba’s in olijfolie 
- Met kruiden gemarineerde zalmhaas, gekonfijt zeewier en dillecrème  
- Proeverij van 3 soorten kaas en gedroogde pancetta 

 
Prijs variété hapjes per 20 stuks € 32.50 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                         Wij wensen u en de uwen 
                                                                                                                                                                                         hééérlijke feestdagen, 
                                                                                                                                                                                         Jeannette en Herman  
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