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Diner
VOORGERECHT HAPJESSCHOTELS

STOKBROOD

SOEP

HOOFDGERECHT

DESSERT

KOUD BUFFET

WARM BUFFET

BIJGERECHTEN

Buffet Hapjes Tafelschotels

FEESTDAGENFOLDER 2022/2023

Mini vegan bowl | groentjes, plantaardig gehakt
Gerookte zalm | mierikswortelsaus, rode ui 
Zalmcocktail | vers gepocheerde zalm 
Tataki van tonijn | wakame, wasabi mayonaise 
Rosbief | pepersaus, rucola 
Vitello tonnato | kappertjes
Kipcocktail | ananas, kwartelei

Breekbrood mais met kruidenboter | 10 minibroodjes 
Breekbrood meergranen met kruidenboter | 10 minibroodjes

1. Borrelschaaltje (16 stuks)
 Mediterrane balletjes | kipspiesjes | srirachadip 

2. Salade Trio + stokbrood (4 tot 6 personen)
 Pulled beef | kipcurry | gerookte zalm  

3. Tapasbord EEThentiek (32 stuks)
	 Truffelsalami	|	salami	tomaat-basilicum	|	Mediterrane	balletjes	|	 
 kipspiesjes | notenbroodjes roombrie | gekarameliseerde walnoten |  
 zalmtaartjes

4. Tapasschotel EEThentiek (6 personen)
 Fuetworstjes | spiesje serranoham met Italiaans roomkaasje  
 en gem. tomaat | Bellino tomaatjes | parmezaanse kaas | grissini | 
 zoete aardappeldip | hummus | oude kaas 

5. Kaasschotel groot (4 personen)
	 Wavreumont	|	Geitenkaasje	|	Moerduivel	|	Charmoix	|	Bru-XL	|	 
 Prince d’Ardenne bio | grissin | notenmelange

Gourmet Schotel  
(per 2 of 4 personen te bestellen)
	 Kipfilet	gemarineerd	|	Schnitsel	|	Gourmetburger	|	 
	 Brochette	varken	|	Chipolata	|	Rund	Steak	|	 
 Kalkoensteak | steak varken

Teppanyaki Schotel  
(per 2 of 4 personen te bestellen)
	 Lamskotelet	|	Gemarineerde	varkenssteak	|	Kipfilet	|	 
	 Rund	steak	|	Gemarineerde	kalkoen	|	Kipfilet	|	 
 Varkenslapje | Kalkoensteak

Fondue Schotel  
(per 2 of 4 personen te bestellen)
	 Varkenshaasje	|	Rund	biefstukje	|	Kipfilet	|	 
 Ardeens vinkje | Fondue balletje rood |Kalkoenlapje |  
 Fondue balletje geel

Groentebuffet met sausjes en stokbrood  
(per 2 of 4 personen te bestellen)
 Aardappelsalade | pastasalade (spek, groentjes) | 
 Tomatensalade (rode ui, pesto) | Quinoasalade |  
 Farfallesalade | Rauwkostsalade | 
	 Looksaus	|	Cocktailsaus	|	Ravigottesaus	|	Kruidenboter 
	 Stokbrood	wit	|	Stokbrood	meergranen

Rosbief | pepersaus, rucola
Varkensgebraad | mosterdsaus
Mediterrane gehaktballetjes

Kipsaté | sriracha mayo
Spiesje met Serranoham en Italiaans roomkaasje 

• 
Gerookte zalm | mierikswortelsaus

Perzik vismousse | zalm, tonijn
Vistaartje met gebakken scampi 

• 
Tomatensalade | rode ui, pesto

Quinoasalade | haricots verts, sesam
 Aardappelsalade

Pastasalade | spek, groentjes
Farfalle salade | groentjes, curry

Rauwkostsalade |	zoet-zuur 
• 

Stokbrood	wit
Stokbrood	meergranen

Kruidenboter
Cocktailsaus

Ravigottesaus

Pompoensoep | crumble van Amaretti, Parmezaanse kaas 
Bospaddestoelen soep | dille 
Tomaten roomsoep | balletjes, prei 
Vissoep | garnaaltjes, rivierkreeftjes

Stoverij van hert | Grand Veneursaus, gestoofde rode kool, aardappelgratin 
Varkenshaasje | champignonroomsaus, haricots verts, gebakken aardappeltjes
Filet Pur (180gr) | rode portsaus, groentemengeling, gebakken aardappeltjes
Kip met truffelpesto	|	linguine,	buffelmozzarella,	Parmezaanse	kaas	
Vispannetje | zalm, kabeljauw, grijze garnaaltjes, hollandaisesaus, broccoli, 
aardappelpuree
Boomstammetje in tomatensaus | aardappelpuree, wortel (kindermenu)
Gele curry | kokosroom, cashewnoten, koriander, jasmijnrijst

Kipvidee | balletjes, champignons 
ETM-stoverij | hespengebraad, groentjes, madeirasaus 
Varkenshaas champignonroomsaus  | traaggegaard
Hertenstoverij | Grand Veneursaus, bospaddestoelen 
Scampi currysaus | roergebakken groentjes 
Vispannetje | zalm, kabeljauw, grijze garnaaltjes
Gele curry | kokosroom, cashewnoten, koriander

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	17.00u
	 	 	 	 25/12	 tussen	10.00	en	12.00u
Bestellen	kerstmis	mogelijk	t/m	donderdag		 15/12

Afhalen oud & nieuw	 	 	 31/12	 tussen	15.00	en	17.00u
	 	 	 	 01/01	 tussen	10.00	en	12.00u
Bestellen	oud	&	nieuw	mogelijk	t/m	donderdag		 22/12

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	 21-22-23/12				11.00	-	19.00u
	 	 	 24/12	 			11.00	-	17.00u
	 	 	 25/12	 			10.00	-	12.00u	(enkel	bestelling)
	 	 	 26-27/12	 			gesloten
	 	 	 28-29-30/12				11.00	-	19.00u	
	 	 	 31/12	 			09.00	-	17.00u
	 	 	 01/01	 			10.00	-	12.00u	(enkel	bestelling)
	 	 	 02-03/01	 			gesloten

Tijgerbaguette (wit) 
Baguette	Sensation	(meergranen)
Campesino	Plus	(Spaans	stokbrood)	
Kruidenboter (100 gram)

Aardappelkroketjes (20 stuks)
Aardappelgratin	(730	gram)	
Bouchée (per stuk) 
Gewokte groenten (per 200 gram) 
Gestoofde rode kool (per 200 gram) 
Gebakken aardappeltjes (per 400 gram) 
Rauwkostsalade (per 300 gram) 

Tiramisu | speculoos 
Chocomousse | pure chocolade
Vanillemascarpone met krieken | koekjescrumble 
Speculoosmousse | sinaasappel crumble 
Dessertbord	|	macaron,	profiteroles,	chocoladecake,	chocomousse	
Belgisch Kaasplankje |	Wavreumont	bio,	Moerduivel,		Bru-XL,	notenmelange
Vegantaartje | limoen, mango, munt
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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 of micro geplaatst kan worden. 
Alle prijzen zijn in euro, inclusief btw.

Het koud buffet is te bestellen per 2 of 4 personen. Deze schotels worden 
feestelijk gepresenteerd op schotels 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.

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

(per	pot	0,9	ltr)

per	persoon	35,75	
(per 2 of 4 personen te bestellen)

(per	500	gram	te	bestellen
+2 personen)

(+	500	gram	per	gerecht)

vegetarisch

EETlekker

EETbewust

EETverrassend
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Wees welkom bij EEThentiek!

Heeft u iets te vieren in 2023? ETM Catering is u graag van dienst! Vraag vrijblijven naar de mogelijkheden.

Team EEthentiek en Team ETM Catering wenst u Fijne Feestdagen en een geweldig 2023!
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    Volg ons op Facebook en Instagram!


