
ker st
vóór 17 december eerste prijs  |  ná 17 december tweede prijs
ophalen 24 december tot 15u

(bestellen t/m 22 december)

(bestellen t/m 29 december)

bestellen en ophalen

BESTELLIJSTproost

Urban Chef

vega

met olijven, noten, crostini, groente, fruitgarnituur,  
pesto en keuze uit:
vis
vlees
vegetarisch
combinatie

antipasti

Vis trio & avocado variatie: huisgerookte zalm,  
garnalencocktail en forel 
Lauwwarme paddenstoelensalade met geroosterde  
asperges en kwarteleitje
Vol-au-Vent met salade van kerstomaatjes en bieslook

eiersalade met truffel, aardappelsalade met bieslook en bacon, 
diverse kazen, charcuterie, gerookte makreel, frittata, quiche,  
gevuld bladerdeeg hapje, petit four, gevuld kerstbrood, luxe 
broodjes, scones met room en jam, yoghurt met granola en fruit.

VOORGERECHT

oud&n ieuw

AANVULLINGEN

Urban antipastischaal
vol met overheerlijke vleeswaren, kazen, 
verantwoord gevangen vis, gegrilde groenten, 
olijven, noten, huisgemaakte rode en 
groene pesto, zongedroogde tomaatjes e.d.

Urban Chef schaal 
combinatie van antipasti en fingerfood

Urban fingerfoodschaal 
feestelijke fingerfood om je vingers bij af te likken

FEESTSCHALEN 10-12 p

naam

adres

telefoon

e-mail

tijdstip ophalen Urban Chef / Suburban Chef
(tot 15u)

betaald  ja / nee

Aardappel/pastinaak gratin 
Haricot verts met parmezaan en macademianoten
Pompoenrisotto 
Geroosterde wintergroenten, pecannoten en cranberry’s
Zoete aardappel en feta taart

BIJGERECHT

Mesclun met avocado, tomaat en paprika
Romeinse sla met tomaat, parmezaan, eitjes en bacon bits
Coleslaw

Paris Brest
Chocolade cup met brownie, chocomousse en salted caramel
Tartelette met peer en amandelspijs
Advent Tiramisu

dessert

Beef Wellington  (angus beef)
Geroosterde zalmfilet (bio) in rode biet gemarineerd  
met salsa verde 
Ragout van kastanjes & paddenstoelen met blauwe kaas
Eendenborstfilet met rode vruchtensaus stoofperen

HOOFDGERECHT

5-GANGEN MENU
voor-hoofd-bij-salade-dessert naar keuze

vóór 24 december eerste prijs |  ná 24 december tweede prijs
ophalen 31 december tot 15u

feestbrunch va 4p

10.00

22.50

12.50

25.00

7.50 8.50
35.00

40.00

65.00

70.00

7.50 8.50

5.50

6.50

6.50

7.50

12.50 15.00

40 hapjes

40 hapjes

60 hapjes

VOOR DE

FEESTDAGEN

Allergieën graag vooraf doorgeven.



www.urbanchef.nl

info@urbanchef.nl  |  026 351 89 27

volg ons

URBAN
CHEF

TRAITEUR + DELI-CAFÉ


