
U kunt uw bestellingen plaatsen t/m zaterdag 19 december 2020

KERSTFOLDER
2020



KERST LUNCH/BRUNCH
€ 16,00 P.P. (VANAF 4 PERSONEN)VOORWOORD

ALLERGIEËN

• Toscaanse pomodorisoep

• Bretonse vissoep

• Gerookte bloemkool-truffelsoep

• Diverse mini broodjes

• Zoete muffin

• Gevulde Kerstbroodjes

• Kerststol

• Luxe vleeswaren

• Hollandse jong belegen kaas en luxe 

kruidenkaas

• Diverse zoetwaren

• Verse fruitsalade

• Gerookte zalmzijde uit onze 

Oklahoma Smoker

• Gemarineerde scampi-lolly

• Bladerdeegpasteitje met kipragout 

en champignons

Overheerlijke soep met keuze uit:

Leon Borburgh                 Stefan van den Hoever
Hartig & zoet assortiment:

Warm gerecht:

Voor u ligt ons assortiment voor de feestdagen. Hier zijn de vertrouwde klassiekers in 

opgenomen, maar er is ook plaats voor nieuwe inspiraties.

Mocht u vragen hebben of willen bestellen, bel of mail gerust! U kunt ook altijd langskomen 

om het e.e.a. te bespreken, maak daarvoor graag een afspraak.

Met vriendelijke groeten,

In deze folder vindt u verschillende gerechten. Bij deze gerechten kunnen er verschillende 

allergieën van toepassing zijn. In tegenstelling tot de rest van het jaar, maken we met 

Kerst geen aparte gerechten zonder allergieën. In verband met de drukte kunnen we 

eventuele kruisbesmetting niet voorkomen en daardoor niet met 100% zekerheid de 

dieetwensen bereiden.

Onze excuses voor het ongemak, maar we hopen op uw begrip.



KERSTPLATEAU
Kerst is de tijd van gezelligheid en 

samen eten. Plaats het Kerstplateau 

midden op uw mooi gedekte tafel 

en iedereen kan genieten van de 

lekkerste gerechten. Eet smakelijk!

KERSTPLATEAU
€ 24,00 P.P. (VANAF 4 PERSONEN)

• Winterse waldorfsalade

• Charcuterie; 

diverse luxe vlees- en worstsoorten

• Couscous met gegrilde 

seizoensgroenten en mandarijn

• Smaakvolle penne met smokey 

chicken

• Gerookte paling uit onze Oklahoma 

Smoker

• Romige zalmtartaar met een 

zeewiersalade en wasabimayonaise

• Diverse soorten brood met 

kruidenboter

• Luxe jachtschotel

• Langzaam gegaarde hoenderfilet met 

chimichurri

• Zeebaars met een sausje van venkel 

en Bavels Tripel bier

• Gemarineerde scampispies in 

knof look-tijmsaus

• Ovenpannetje gevuld met 

seizoensgroenten, opperdoezer ronde 

en gegratineerd met Edammer kaas

• Puree van vergeten groenten

• Grand Dessert

Koud gedeelte:

Warm gedeelte:

Dessert:

Bavelse tripel is een kruidig, 

bovengistend tripel. Lekker 

doordrinkbaar met een twist. Goed 

te combineren met gerechten en een 

echte sfeermaker op tafel. 8,5% alc.

KOUD/WARM BUFFET
€ 17,50 P.P. (VANAF 4 PERSONEN)

• Huzarensalade

• Rundvleessalade

• Pastasalade met pesto en 

zongedroogde tomaatjes

• Smokey chicken met 

sinaasappelchutney

• Charcuterie; 

diverse luxe vlees- en worstsoorten

• Gerookte zalm

• Verse fruitsalade

• 2 soorten rauwkostsalade

• Diverse soorten brood met 

kruidenboter

Koud gedeelte:

• Aardappelgratin

• Puree van vergeten groenten

• Italiaanse broodpizza

• Luxe jachtschotel

• Vismedaillon

• Gehaktballetjes

Warm gedeelte:



VLEESSCHOTEL
€ 10,00 P.P. 

• Gevuld eitje, gevuld tomaatje

• Asperges gerold in beenham

• Ardennerham met meloen

• Gerookte kalkoenborst

• Salami

• Gehaktballetje

• Gevulde perzik

• Kipgebraad

Rundvleessalade rijkelijk 
opgemaakt met:

SCHOTELS
Ook tijdens de feestdagen kunt 

u genieten van onze befaamde 

schotels, dit in combinatie met 

lekker vers gebakken brood en 

kruidenboter.

VISSCHOTEL
€ 15,00 P.P.

VEGETARISCHE SCHOTEL
€ 13,00 P.P.

COMBISCHOTEL
€ 12,00 P.P.

• Gevuld eitje, gevuld tomaatje

• Graved lachs ( gemarineerde zalm )

• Gerookte palingfilet

• Gerookte forelfilet

• Hollandse garnalen

• Pepermakreel

• Haring

• Scampi spiesje

• Gevuld eitje, gevuld tomaatje

• Spiesje met mozzarella en 

cherrytomaat

• Pepper sweets

• Witlof met eiersalade

• Bleekselderij met roomkaas

• Franse brie

• Gegrilde groenten

• Gesneden meloen

• Gevuld eitje, gevuld tomaatje

• Gerookte kalkoenborst

• Salami

• Gehaktballetje

• Asperges opgerold in beenham

• Ardennerham met meloen

• Gerookte zalmfilet

• Noorse garnalen

• Pepermakreel

• Gerookte forelfilet

Zalmsalade rijkelijk opgemaakt 
met:

Aardappelsalade rijkelijk 
opgemaakt met:

Huzarensalade rijkelijk 
opgemaakt met:



AANVULLINGEN

• Luxe jachtschotel

• Langzaam gegaarde hoenderfilet met 

chimichurri

• Zeebaars met een sausje van venkel 

en Bavels Tripel bier

• Gemarineerde scampispies in 

knof look-tijmsaus

• Ovenpannetje gevuld met 

seizoensgroenten, opperdoezer ronde 

en gegratineerd met Edammer kaas

• Toscaanse pomodorisoep

• Bretonse vissoep

• Gerookte bloemkool-truffelsoep

• Beenham

• Kalkoentournedos

• Runderstoverij

• Saté

• Varkenshaas

• Vismedaillon

• Scampi’s

• Honing-mosterdsaus

• Champignonsaus

• Pepersaus

• Hollandaisesaus

Luxe vlees- en vissoorten € 6,00 p.p. Overheerlijke soep € 2,50 p.p.Vlees- en vissoorten € 4,00 p.p. Sauzen naar keuze € 0,50 p.s.

• Grand Dessert

Dessert € 6,00 p.p.



BORRELPLANK
€ 29,50 P.ST. (VOOR 4 PERSONEN)
Inclusief houten plankje met brandmerk van 
Traiteur & Catering Rommens!

AFHAALTIJDEN 23 T/M 31 DECEMBERGOURMET
€ 12,00 P.P. (ZONDER GOURMETSTEL)

• Olijven

• Serranoham

• Mini paprika gevuld met roomkaas

• Garnalen

• Sardientjes

• Diverse soorten kaas

• Gehaktballetjes in tomatensaus

• Focaccia

• Kruidenboter

• 7 soorten vlees

• Huzarensalade

• Rauwkostsalade

• 3 sauzen

• Verse fruitsalade

• Verse groenten om te bakken

• Diverse soorten brood met 

kruidenboter

Tijdens de feestdagen hebben we een aangepaste regeling omtrent het afhalen.

U kunt uw bestelling afhalen op de volgende dagen:

• Tussen 10.00 - 18.00 uur

• Er wordt niet bezorgd

• Er wordt niet bezorgd

• Gesloten

• Gesloten

• U kunt uw bestellingen ophalen op 

1e Kerstdag

U krijgt de bestellingen goed verpakt 

mee, inclusief een gebruiksaanwijzing 

om de warme gerechten op de juiste 

wijze te kunnen verwarmen. Let op: 

er wordt geen warmhoudapparatuur 

meegeleverd.

• Tussen 9.00 - 11.00 uur

• Tussen 11.00 - 16.00 uur

• Tussen 10.00 - 12.00 uur

• Er wordt niet bezorgd

Woensdag 23 december 2020

Vrijdag 25 december 2020
1e Kerstdag

We werken met een drive-in. Graag verzoeken we u om in de auto te blijven wachten 

en de instructies van ons personeel te volgen. Bedankt voor uw begrip.

Corona

• Tussen 9.00 - 11.00 uur

• Er wordt niet bezorgd

Donderdag 31 december 2020
Oudjaarsdag

Vrijdag 1 januari 2021
Nieuwjaarsdag

Zaterdag 26 december 2020
2e Kerstdag

Kerst Lunch/Brunch:

Overige bestellingen:

Donderdag 24 december 2020



 0161-433225

 info@traiteurcateringrommens.nl

 www.traiteurcateringrommens.nl

 Woestenbergseweg 1, 4854 PP, Bavel

Namens Traiteur & Catering Rommens 
wensen wij u een prettige kerst en 

gezellige feestdagen!


