
FEESTDAGENFOLDER 2021/2022

Wees welkom bij EEThentiek!

Akkerstraat 1  I  2370 Arendonk I  014 72 84 66  I  info@eethentiek.be  I  www.eethentiek.be Volg ons op Facebook en Instagram! Akkerstraat 1  I  2370 Arendonk I  014 72 84 66  I  info@eethentiek.be  I  www.eethentiek.be

Heeft u iets te vieren in 2022?  ETM Catering is u graag van dienst! Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Team EEThentiek en Team ETM Catering wenst u Fijne Feestdagen en een Voorspoedig 2022!



FEESTDAGENFOLDER 2021/2022

Buffet
  KOUD BUFFET    (per 2 of 4 personen te bestellen) per persoon  32,75

Rosbief | pepersaus, rucola
Varkensgebraad | mosterdsaus

Mediterrane gehaktballetjes
Kipsaté | sriracha mayo

Spiesje met serranham en Italiaans roomkaasje
•

Gerookte zalm | mierikswortelsaus
Perzik vismousse | zalm, tonijn

Vistaartje met gebakken scampi
•

Tomatensalade | rode ui, mais
Salade van parelcouscous | gemarineerde tomaatjes, curry

Aardappelsalade
Pastasalade | spek, groentjes

Pasta pesto salade | gem. tomaatjes, Parmezaanse kaas
Rauwkostsalade | zoet-zuur

•
Stokbrood wit

Stokbrood meergranen
Kruidenboter
Cocktailsaus

Ravigottesaus

  WARM BUFFET    (per 500 gram te bestellen)

Kipvidee | balletjes, champignons 7,70
Kip in Oosterse saus | sojascheuten, paprika, ui  8,50 
ETM-stoverij | hespengebraad, groentjes, madeirasaus 9,80
Varkenshaas champignonroomsaus | traaggegaard 12,35
Kalfsfricassee | champignons, zilveruitjes 13,25
Hertenstoverij | Grand Veneursaus, champignons 15,75
Scampi currysaus | roergebakken groentjes 15,90

  BIJGERECHTEN
Aardappelkroketjes (20  stuks) 6,75
Aardappelgratin (730 gram) 10,50
Bouchée (per stuk) 0,85
Savooikool met spek en ui (per 200 gram) 3,25
Gewokte groenten (per 200 gram) 3,30
Gestoofde rode kool (per 200 gram) 2,60

Het koud buffet is te bestellen per 2 of 4 personen. Dit buffet wordt feestelijk 
gepresenteerd op mooie disposables die u direct op tafel kunt plaatsen. 
De warme gerechten zijn te bestellen per 500 gram. Deze gerechten worden 
voorzien van beschrijving zodat u deze gemakkelijk op kunt warmen. 
Bijgerechten zijn te bestellen per portie.
Alle prijzen zijn in euro, inclusief btw.

Diner
  VOORGERECHT
Mini poké bowl | gemarineerde zalm, sushi rijst 8,95
Mini vegan bowl | groentjes, plantaardig gehakt 7,50
Gerookte zalm | mierikswortelsaus, rode ui 8,95
Zalmcocktail | vers gepocheerde zalm 8,25
Tataki van tonijn | wakame, wasabi mayonaise 9,75
Rosbief | pepersaus, rucola 8,95
Gevogeltesalade | kalkoen, truffelmayonaise 7,95

Breekbrood mais met kruidenboter | 10 minibroodjes 6,50
Breekbrood meergranen met kruidenboter | 10 minibroodjes 6,50

  SOEP    (per pot 0,9 ltr)

Pompoensoep | crumble van Amaretti, Parmezaanse kaas 5,25
Bospaddestoelen soep | dille 6,00
Tomaten roomsoep | balletjes, prei 6,25 
Vleesbouillonsoep | rundsvlees, groentjes 6,95

  HOOFDGERECHT     (±500 gram per gerecht)

Stoverij van hert | Grand Veneursaus, gestoofde rode kool, aardappelgratin 14,95
Varkenshaasje | champignonroomaus, haricots verts, gebakken aardappeltjes 13,95
Filet pur | rode portsaus, groentemengeling, gebakken aardappeltjes 28,95
Kip met truffelpesto | linguine, buffelmozzarella, Parmezaanse kaas 12,75
Vispannetje | zalm, kabeljauw, grijze garnaaltjes, hollandaisesaus, broccoli, aardappelpuree 11,95
Gepocheerde zalm | hollandaisesaus, gestoofde witte kool, aardappelpuree 15,25
Gehaktballetjes in tomatensaus | broccoli, aardappelpuree (kindermenu) 9,50
Rode rijstsalade | gemengde noten, groentjes (vegan) 15,95 

  DESSERT
Tiramisu | speculoos 3,25
Duo van chocomousse | crispearls 3,00
Vanillemascarpone met krieken | koekjescrumble 3,40
Speculoosmousse | chocolade, sinaasappel 2,75
Chocolade-Hazelnootmousse | Nutella 3,25
Dessertbord | macaron, profiteroles, chocoladecake, hazelnootmousse 7,50
Belgisch Kaasplankje | Wavreumont bio, Moerduivel,  Bru-XL, notenmelange  8,00

Alle gerechten (m.u.v. soepen) worden per persoon verpakt zodat iedereen 
individueel zijn menu kan samenstellen. 
Alle gerechten zijn kant-en-klaar. De warme gerechten (soep-hoofdgerecht) 
worden voorzien van beschrijving voor het opwarmen. Hoofdgerechten worden 
verpakt in bakje wat in de oven geplaatst kan worden.
Alle prijzen zijn in euro, inclusief btw.

Hapjes
  HAPJESSCHOTELS
Tataki van tonijn   9,75
      Wakame, wasabi mayonaise

Hapjesbord EEThentiek (16 stuks) 9,95
      Mediterrane balletjes | kipspiesjes | srirachadip

Tapasbord EEThentiek (32 stuks) 24,95
      Truffelsalami | salami tomaat-basilicum | Mediterrane balletjes | kipspiesjes |
     Notenbroodjes roombrie | gekarameliseerde walnoten | zalmtaartjes 

Kaasschotel groot (4 personen) 54,00
      St. Mauré bio | Moerduivel | Charmoix | Bru-XL | Prince d’Ardenne bio | 
      Pas de bleu bio | notenmelange

Tapasplank “Chef’s choice” voor fijnproevers (4 personen) 67,50
* Culatello di Zibello | de koning van de Italiaanse hammen
* Salame Nostrale la Bottega di Adó | ambachtelijke Italiaanse salami
* Iberico Belotta “Juan Pedro Domecq” | topper onder de Iberico Belotta hammen
* Pancetta tesa al pepe maremma | typische Toscaanse pancetta
* Parmegiano reggiano di montagna | + 30 maanden
Geserveerd met pesto, olijven, breekbrood

Gourmet
 TAFELSCHOTELS
Gourmetschotel classic (vanaf 2 personen) per persoon  11,95
      Varkenslapjes | biefstuk | lamskoteletje | Kipfilet | Gyros | Worstje | 
      Spek vink | hamburger | kalkoenlapje

Proeverij van gerijpt vlees (vanaf 2 personen) per persoon  33,50
      Wit-blauw | Holstein | Montbéliard, Simmental | Arouquesa | 
      Rubia Galegga | dry aged burger

Groentebuffet met sausjes en stokbrood per persoon  11,95
(voor bij gourmet, fondue, barbecue, te bestellen vanaf 4 personen) 

Aardappelsalade | Wortel-witte koolsalade | Tomatensalade | Quinoasalade | 
Pastasalade | Rauwkostsalade
 Looksaus | Cocktailsaus | Ravigottesaus | Kruidenboter
Tijgerbaguette (Wit) | Baguette Sensation (meergranen)

  STOKBROOD
Tijgerbaguette (wit) 2,45
Baguette Sensation (meergranen) 2,80
Campesino Plus (Spaans stokbrood) 2,85
Kruidenboter (100 gram) 3,95

Uitgebreid assortiment nootjes, delicatessen 
en dips verkrijgbaar in onze winkel!
Alle prijzen zijn in euro, inclusief btw.

Toelichting
Gerechten uit onze feestdagen folder zijn enkel af te halen op 24-25-31/12 en 01/01.

Afhalen kerstmis 24/12 tussen 15.00 en 18.00 uur
 25/12 tussen 10.00 en 12.00 uur
Bestellen kerstmis mogelijk t/m donderdag 16/12.

Afhalen oud & nieuw 31/12 tussen 15.00 en 18.00 uur
 01/01 tussen 10.00 en 12.00 uur
Bestellen oud & nieuw mogelijk t/m donderdag 23/12.

Bestellen bij voorkeur per mail: info@eethentiek.be of telefonisch: 014/45 00 57 (ETM Catering)

Betalen mogelijk ter plaatse bij afhaling of vooraf per overschrijving.

Afhaaladres  EEThentiek, Akkerstraat 1, 2370 Arendonk

Openingstijden Feestdagen 23/12 11.00 ~ 19.00 uur
 24/12 11.00 ~ 18.00 uur
 25/12 10.00 ~ 12.00 uur (enkel bestelling)
 26+27+28/12 gesloten
 29/12 11.00 ~ 19.00 uur
 01/01 10.00 ~ 12.00 uur (enkel bestelling)
 02+03+04/01 gesloten


