MAAK VAN JOUW COLLEGA EEN STERRENCHEF

LATEN WE DENKEN AAN ELKAAR!
- Per 10 boxen doneren wij 1 box aan een
goed doel.
- Steun lokale ondernemers door deze box
af te nemen voor uw hele bedrijf.
- Maak uw collega’s of relaAes
blij met een feestelijke lunch- of diner
ervaring thuis.

MENU:
Eikenhout gerookte zalm | gepoEe biet |
mierikswortelmayonaise
Klassieke bisque d’Homard**
Conﬁt de canard | geroosterde peen |
spruit | crème van pasAnaak | jus van Port
Cheesecake | chocolade | frozen yoghurt |
gekarameliseerde walnoot |
rood fruit coulis
*alle foto’s zijn eigen voorbeelden van de gerechten zoals
hierboven genoemd
** geen onderdeel van 3-gangen menu

WAT ZIT ER IN DE BOX?
- Een 3- of 4-gangen menu voor
2 personen wat klaar is om thuis zelf
af te maken aan de hand van
(gepersonaliseerde) instruc>evideo’s.
- Een korte handleiding hoe afval van
deze box gescheiden kan worden.
- Een persoonlijk bericht vanuit het
bedrijf aan de medewerker
SUPPLEMENTS:
Wij bieden een passend wijn arrangement aan met
top wijnen die uitgezocht zijn door onze wijnadviseur.
Prijs per ﬂes: €15,Prijs wijn/spijs arrangement: €35,WIJNKEUZE:
Keuze bij voorgerecht:
Chardonnay/Viognier, Domaine les CharmeRes ,
Languedoc
Keuze bij hoofdgerecht:
Rioja Finca Iriarte, Bodegas Mar>nez Corta, Rioja
Keuze bij nagerecht:
Monbazillac "Cuvée des Anges" , La Grande Maison,
Bergerac

BEREIDING:
De chefs van B&E hebben met zorg alle
maaltijden semi-voorbereid
klaargemaakt om op eenvoudige wijze
thuis af te maken. Het is aan u om de
gerechten op te warmen en de borden
op te maken!
Alle onderdelen per gerecht worden
zorgvuldig teruggekoeld en per portie
voor 2 personen vacuüm verpakt.

FINISHING TOUCH:
Geef dit cadeau de perfecte finishing
touch door in de kookstudio van B&E
Catering en Events zelf een
instructievideo, gekleed in een
koksbuis, op te nemen voor uw
collega’s. Liever bij u op locatie?
We overleggen graag met u!

HOE HET WERKT:
Bij elke bestelling van 10 boxen maken wij
2 personen blij met een donatie aan een
goed doel.
Wij leveren bij een minimale afname van
10 boxen alle boxen op een gewenste
datum gekoeld af bij uw bedrijf.
Informeer verder bij ons naar de
leveringsvoorwaarden
KOSTEN:
€71 per box
3-gangen menu voor 2 pers. (excl. BTW)

€79 per box
4-gangen menu voor 2 pers. (excl. BTW)

