KERST
SPECIAL 2018

14-12-2018 t/m 26-12-2018

Welkom...

De SchildHoeve te Fluitenberg is een gasterij
waar wij samen met u mooie herinneringen
creëren op een locatie waar u zich in de vrije
natuur waant. Wij zijn slechts een minuutje
van de A28 gesitueerd en dus zeer makkelijk
bereikbaar.
De SchildHoeve is ook onze uitvalsbasis voor
catering in Noord en Oost Nederland én
daarbuiten. Wij beschikken over meerdere
cateringvoertuigen waarmee wij u voorzien
van eten & drinken, meubilair en sfeervolle
aankleding voor uiteenlopende evenementen.

KWALITEIT

TOT IN DE PUNTJES VERZORGD
Bij de SchildHoeve staat kwaliteit hoog in het vaandel. Of het nu gaat om een
vergadering, een trouwerij of een verjaardagsfeest bij ons in Fluitenberg, wij garanderen
u dat u met een mooie herinnering op zak de deur uit gaat. Met ons getalenteerde
team dragen wij zorg voor een tot in de puntjes verzorgd bezoek. Met frisse drankjes,
smakelijk eten en een heerlijk ontspannen sfeer! Kortom, laat ons u ontzorgen. Dit alles
doen wij met prachtig uitzicht op de landerijen en onze trots, de tuin “de Verleiding”.
Al ruim 10 jaar is onze cateringtak een mooi verlengstuk van ons bedrijf. Dit maakt het
mogelijk om u en uw gasten op uw eigen zaak, kantoor of thuis te laten genieten van
de vele mogelijkheden die de SchildHoeve te bieden heeft. Of het nu gaat om het
verzorgen van de innerlijke mens, de verzorging en aankleding van uw feest in uw
eigen huis of tuin of een zakelijke bijeenkomst op uw bedrijf, wij regelen het voor u.
Wij halen alles uit de kast zodat u kunt terugkijken op een geslaagd samenzijn.

BORREL, BUFFET OF DINER
IN KERSTSFEER BIJ DE SCHILDHOEVE
Begin december hullen wij De SchildHoeve weer in een prachtige kerstsfeer. Zowel buiten als binnen wordt er versierd
met onder andere sfeervolle lampjes en fonkelende kaarsjes.

KERSTBORREL BIJ ONS OP DE SCHILDHOEVE
(3 uur aaneengesloten, minimaal 20 personen)

• Bij binnenkomst drankje naar keuze
• Op tafel glaasjes met gemarineerde olijven en gebrande nootjes
• Op planken geserveerd :
- Wrap gevuld met gerookte kip en roomkaas
- Wrap gevuld met roomkaas en pesto ( v)
- Koud gehaktballetje aan spies met een chutney van appel
- Extra belegen boerenkaas (v)
- Hausmacherworst
- Warme hapjes:
- Mini runderburger met salsa van tomaat
- Luxe bitterbal met pittige mosterd
• Gedurende de kerstborrel onbeperkt drinken
(frisdranken, bier, wijn en binnenlands gedestilleerd)
Prijs per persoon € 37,50
Prijs is inclusief btw, besloten zaalhuur en bediening

KERSTBUFFET ARRANGEMENT “JOLLY GOOD”
BIJ ONS OP DE SCHILDHOEVE
(4 uur aaneengesloten, minimaal 20 personen)
• Ontvangst met kerstcocktail en amusehapje
Voorgerechten, bestaande uit:
Per gast een plateau met hierop
• Gerookte zalm met gemarineerde komkommer en frisse salade
• Dun gesneden slagers achterham met chutney van appel en ui
• Spaanse ham van het mes met gemarineerde Galia meloen
• Kip kerrie salade
• Penne pastasalade met kaas , gemarineerde tomaten
en pijnboompitjes
Uiteraard met (apart geserveerd) Broodsoorten en boters
De warme gerechten worden gepresenteerd in buffetvorm.
Hierop presenteert ons keukenteam voor u:
• Procureurrollade met jus van gekarameliseerde uitjes
• Gebakken zalmfilet met een romige hollandaisesaus
• Geroosterde beenham jus en compote van ananas en VOC specerijen
• Aardappelgratin
• Geroosterde aardappel
• Gegrilde groente mix
• Huisgemaakte appelcompote
• Stoofpeertjes ( koud geserveerd)
• Gedurende het arrangement onbeperkt drinken
(frisdranken, bier, wijn en binnenlands gedestilleerd)
Prijs per persoon € 55,00
Prijs is inclusief btw, besloten zaalhuur en bediening
Vermelde prijzen zijn inclusief btw

Wij heten u graag een warm welkom!
T (0528) - 220 002 - E info@deschildhoeve.nl

WIJ KOMEN OOK GRAAG BIJ U THUIS
CATERING BIJ U THUIS OF OP DE ZAAK
Koud en warm Kerstbuffet “Jolly Good”
Wij bereiden voor u een koud buffet, waarbij u keuze heeft uit
één van onderstaande 2 warme buffetten.

Kerstcatering
verkrijgbaar
van 14-12-2018
t/m 26-12-2018

BABBELPLANKEN.
EEN PLANK VOL LEKKERE HAPJES.

LET OP!

Onderstaande babbelplanken en Warm buffet
”Compliment” zijn alleen zakelijk te bestellen!

Koud buffet (in combinatie met onderstaand Warmbuffet 1 of 2)
• Gerookte zalm met gemarineerde komkommer en frisse salade
• Dun gesneden slagers achterham met chutney van appel en ui
• Spaanse ham van het mes met gemarineerde galia meloen
• Penne pastasalade met kaas, gemarineerde tomaten en pijnboompitjes
• Kip kerrie salade • Broodsoorten en boters
Warmbuffet 1 (in combinatie met bovenstaand koud buffet)
• Wildstoofschotel van zwijn en hertenvlees en champignons
• Gemarineerde kipdijenfilet met groene kruiden en knoflook
• Gebakken heekfilet met een kruidige botersaus
• Aardappelgratin • Geroosterde aardappel • Gegrilde groente mix
• Huisgemaakte appelcompote • Stoofpeertjes (koud geserveerd)
of
Warm buffet 2 (in combinatie met bovenstaand koud buffet)
• Procureurrollade met jus van gekarameliseerde uitjes
• Gebakken zalmfilet met een romige hollandaisesaus
• Geroosterde beenham jus en compote van ananas en VOC specerijen
• Aardappelgratin • Geroosterde aardappel • Gegrilde groentenmix
• Huisgemaakte appelcompote • Stoofpeertjes ( koud geserveerd)
Prijs per persoon € 30,00
Prijs is inclusief btw, minimaal 10 personen
Stamppottenbuffetten
U kunt 3 van de onderstaande soorten stamppotten kiezen:
• Hutspot • Stamppot zuurkool • Stamppot boerenkool • Hete bliksem
• Stamppot rucola • Stamppot rode bieten • Stamppot rauwe andijvie
• Stamppot spruiten
Daarbij kunt u 3 van de onderstaande vleessoorten kiezen:
• Rookworst • Speklapje • Balletjes gehakt in jus • Runderstoofschotel
• Klapstuk
Aangevuld met de volgende garnituren:
• Appelcompote • Uitjes • Augurkjes
• Piccalilly • Mosterd
Prijs per persoon € 17,50
Prijs is inclusief btw, minimaal 20 personen
Uitbreiding
Uw buffet is uit te breiden met keuze uit 2 soorten soep.
Keuze uit vegetarische soep van geroosterde tomaten en verse groentenmix
of een romige champignonsoep met gebakken spekjes en look
Meerprijs, inclusief btw, per persoon € 4,50
Dessert, een feestelijke afsluiting!
Huisgemaakte romige mousse
van karamel en koffie en
chocolade schotsen
Prijs, inclusief btw, per persoon € 6,50

Bezorgtijden catering op 1e en 2e kerstdag
Tussen 16:00 uur en 17:00 uur
Bezorgkosten
Bestellingen binnen Hoogeveen met een waarde van
minimaal € 300,00 worden gratis bezorgd.
Voor bestellingen buiten Hoogeveen berekenen
wij € 1,15 extra per kilometer, heen en terug.
Huur serviesgoed & afwasservice
Huur borden en bestek inclusief afwas, per persoon € 1,00
Vermelde prijzen zijn inclusief btw

Babbelplank “Lekker gewoon”
Bestaande uit: • Ambachtelijke worstsoorten
• Kaassoorten • Luxe vleeswaren
• Druiven • Toast • Nootjes enz.
Prijs per persoon € 3,25
Babbelplank “Echt apart”
Bestaande uit: • Luxe worstsoorten • Anti-pasti
• Bruchetta • Luxe vleeswaren • Druiven
• Olijven• Wraps • Gedroogde tomaatjes
• Tapenade • Nootjes enz.
Prijs per persoon € 3,75
Babbelplank “Kaas”
Bestaande uit: • Brie de France (traditionele brie)
• Brie de Wolvega (blauwschimmelkaas)
• Rode Frys (biologische 50+ kaas)
• Hollandse belegen kaas • Vijgenjam
• Vijgenbrood • Witte druiven • Walnoten Prijs per persoon € 3,95
Babbelplank “Vis”
Bestaande uit: • Gerookte zalm • Makreel
• Forel • Haring • Huisgemaakte
remouladesaus • Uitjes
Prijs per persoon € 5,50
Warm buffet “Compliment”
Gezellig met collega’s de kerst inluiden met warme gerechten?
Hiervoor hebben wij een buffet samengesteld, bestaande uit:
• Gehaktballetjes in pittige tomatensaus
• Kipspiesjes met satésaus
• Rijk gevulde nasi met atjar en kroepoek
• Brood en boters
Prijs per persoon € 17,50
Prijzen zijn inclusief btw, minimaal 20 personen

Hét adres voor catering • bedrijfsfeesten • recepties • produktpresentaties • trainingen • vergaderingen • themafeesten
bruiloften • partijen • uitvaarten

KOM KERST
VIEREN BIJ DE
SCHILDHOEVE
EERSTE EN TWEEDE KERSTDAG
KOUD EN WARM BUFFET
BIJ DE SCHILDHOEVE
17:30 uur
18:00 uur
18:30 uur

Ontvangst met kerstcocktail en amusehapje
Soep inclusief brood en boters op tafel
Aanvang koud en warm buffet (met live-cooking)
en aansluitend luxe dessertbuffet

Prijs per volwassene
Kinderen 5-10 jaar per kind
Kinderen tot 5 jaar

€ 42,50
€ 20,00
gratis

De prijzen van het Kerstbuffet zijn exclusief dranken.

SVP

reserveren om
teleurstelling
te voorkomen.

Wij zorgen voor voldoende kindervermaak zodat zowel jong als oud
kan rekenen op een heerlijke gezellige happening.

VOOR
MEER
INFO:

Fluitenbergseweg 69 - 7931 PA Fluitenberg - T (0528) - 220 002 - E info@deschildhoeve.nl

www.deschildhoeve.nl
deschildhoeve

@deschildhoeve
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Geef de organisatie gerust uit handen...

