De Parel van Zuilen kookt graag lekker eten. Hieronder vindt u een idee van wat wij kunnen doen.
Frans, Aziatisch, Spaans, Italiaans, maar ook andere landen en sferen zijn mogelijk. Of combinaties.
Wij werken met koks die van koken houden, en van lekker eten, zonder al te veel poespas, maar wel
van goede kwaliteit en niet te zuinig.
Wij kunnen lekker eten maken in buffetvorm, eventueel aangevuld met een barbecue tot maximaal
honderd personen. Meer mensen in overleg.
Als u graag stijlvol wilt dineren, dan kan dat ook. Daarover gaan we graag in overleg.
Bistro buffet
Coq au vin, knapperige krieltjes uit de oven met rozemarijn en knoflook, bladerdeeg
met een romige vulling van olijven, kaas en amandelen, frisse ijsbergsalade met een
yoghurt-dillesaus, gestoofde haricots verts, nagebakken in de oven met uitjes en
knapperige stukjes gerookt spek.
Dessert: Chocolade-walnootgebak
€ 30,-- per persoon
Aziatisch buffet
Gebakken rijst met lekkere ingrediënten, sajoer boontjes, sajoer lodeh, rendang van
rundvlees met kokos en veel kruiderij, babi ketjap, telor Bali (hele gekookte eieren,
gebakken in een kruidige boemboe) en kroepoek, seroendeng, atjar
Dessert: Kruidige Hangop
€ 30,-- per persoon
Italiaans buffet
Uitgeserveerd bijzonder voorgerecht, traditionele lasagne Bolognese, romige verse
pasta met champignons, gorgonzola en spinazie (vegetarisch), ciabatta caprese met
basilicum en buffelmozzarella (vegetarisch), gebakken cacciatoreworstjes, gamba’s
gemarineerd in knoflook, mediterrane salade met zongedroogde tomaatjes
geroosterde pijnboompitten en een friszure balsamicodressing (vegetarisch), brood
met tapenade.
Dessert: Amore di Toscane
€ 30,00 per persoon
Spaans buffet
Paella Valenciana (vlees, kip en zeevruchten), chistorras (spaanse worstjes),
albondigas (pittige gehaktballetjes), reuzengamba’s gemarineerd in krachtige
quaranta y tres-likeur, tortillareepjes, emapanadillas (pasteitjes met een vulling van
tamme kastanje en bospaddestoelen), salade verde, brood met olijfolie en zeezout
en tapenade.
Dessert: Bolo de Arroz
€ 32,00 per persoon

Onze Barbecue
Het barbecuebuffet kan bestaan uit een grote, kwalitatief hoogstaande hamburger
van het Schotse Hooglandrund op een volwassen broodje, in rozemarijn en
knoflookolie gemarineerde lamsracks, zalmmootjes op een bedje van zeekraal en
gestoofd in de witte Ruedawijn, een royale gambaspies, gemarineerd in quaranta y
treslikeur en knoflook, groenteschotel van broccoli, paprika en ei, een mediterrane
salade met gemarineerde pomodori’s, geroosterde pijnboompitten en een friszure
balsamicodressing, in de oven gebakken krieltjes met rozemarijn, diverse lekkere
sausjes en vers knapperig brood.
€ 32,00 per persoon
Walking Dinnerideeën
 Parmahamrolletje met rucola en honingmosterd
 Truffeltortellonisurprise
 Pittige chorizo gestoofd in witte wijn
 Balsamicobietje met zure room
 Zoete garnalenspiesjes
 Puntje Paella
 Glaasje Sla
 Cocquilleslavink
 Brood en tapenade
 Paddenstoelen gevuld met geitenkaas
 Shoarmaspiesje met knoflooksaus
 … en nog veel meer…
Prijs op aanvraag
De Parel van Zuilen gebruikt bij voorkeur, en indien voorradig, biologische producten en/of groenten
uit de Springertuin.
Alle buffetten kunnen nog uitgebreid worden, bijvoorbeeld met een passende soep of een extra
bijgerecht. Dan wordt een meerprijs berekend.
Wij houden rekening met mensen met een niet-alledaags dieet. Geef ons tijdig jullie vragen en
wensen door.

