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BORRELEN OP HET WERK
Na het werk gezellig borrelen met een hapje en een drankje? Kies dan voor een van onze borrelplanken.

Borrelplank koud: (13,50 per persoon)
Diverse soorten internationale vleeswaren, kaas en worst, olijfjes, gevulde pepertjes, diverse soorten
gevulde wraps, kleine hapjes aan spiesjes en brood met smeersels.

Borrelplank warm: (9,75 per persoon)
Mini kipsticks, kipsateetjes, gehaktspiesjes, spare ribs, pulled pork balletjes, truffelkroketjes,
empanadas en dumplings.

Koud en warm samen: (21,50 per persoon)
Daarnaast kunnen we een ouderwetse Hollandse wasteil met kleine flesjes drank in ijs leveren met
diverse soorten bier, wijn en sap (facturatie drankjes naar gebruik)

BUFFETTEN
Kijk ook op onze website

www.gasterijvergeer.nl voor onze verschillende buffetten in alle prijsklasses.

Of bekijk hieronder onze verschillende kerstmogelijkheden.
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KERSTBRUNCH OP HET WERK
Richt uw kantine of een van uw vergaderruimtes in kerstsfeer in en laat ons een lekkere lunch of diner verzorgen.
Voor het gehele personeel of laat de verschillende afdelingen intekenen op verschillende tijden/dagen.

KERSTBRUNCH a 27,50 p.p.
Broodje Carpaccio met oude kaas en truffelmayonaise | Mini pita met tomaat, pesto en mozzarella
Sandwich ham en eiersalade | Bruchetta met gerookte zalm en palingmousse
Wrap met kip, beemster, rucola en pesto mayonaise | Kerstbrood en diverse soorten viennoiserie in een mandje

Varkenshaasmedaillons met stroganoffsaus | Zweedse balletjes in kruidensaus | Kipfilet met pesto en mozzarella
in Parmaham gerold | Kipsaté met gebakken uitjes, seroendeng en kroepoek
Bijgerechten: Spaanse aardappeltjes, gekruide rijst, bonen in spek en gegrilde groenten

Desserts: Crème brûlée | Tiramisu | Kokosparfait met ananas salade | Hangop met bosvruchten compote
Citroen merengue frangipane | Chocomousse met Bastogne kruim

KERSTDINER a 36,50 p.p.
Voorgerechten:
Carpaccio bruchetta met oude kaas en truffelmayonaise | Bistecca met pittige aardappelsalade en salsa verde
Salade met gegrilde paprika, tomaatjes en mozzarella | Crispy chicken sushi rolletjes met komkommer en sesam
Bruchetta met gerookte zalm en paling mousse | Wrap met kip, beemster, rucola en pesto mayonaise
Cocktailtje met appel, ananas en mango, met Hollandse garnaaltjes en chili dressing

Hoofdgerechten:
Varkenshaasmedaillons met spek, brie en mosterdsaus | Getrancheerde runderlende met paddestoelentruffelsaus | Kipfilet met pesto en mozzarella in Parmaham gerold | Winterse runderstoofschotel
Kipsate met gebakken uitjes, seroendeng en kroepoek
Bijgerechten: Spaanse aardappeltjes, gekruide rijst, quiche en gegrilde groenten

Desserts : Crème brûlée van mango met kokosroom | Parfait van butterscotch en dulce de leche | Tiramisu van
speculaas | Karamel-brownie ice cream sandwich |Aardbeien sorbet ijs met witte chocolademousse en
merengue Kokosparfait met ananas salade | Hangop met bosvruchten compote | Citroen merengue frangipane
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CHRISTMAS DINNER AT HOME
Geen kerstevent op het bedrijf? Verwen dan uw medewerkers thuis met een heerlijk menu wat ze zelf thuis af
kunnen maken en toch kunnen genieten van een lekker kerstdiner. Geef de medewerkers de mogelijkheid om
het pakket op één van de afgesproken data te bestellen en wij bezorgen het thuis!

De shared diners bestaan uit verschillende voorgerechtjes, heerlijke hoofdgerechtjes met
garnituren die u zelf in de oven warmt (u ontvangt hiervoor de instructies) en een plateau met
nagerechtjes.

CHRISTMAS DINNER@HOME a 26,50 p.p.
Carpaccio met oude kaas, pijnboompitjes en truffelsaus
Gerookte zalm met frisse Zweedse aardappelsalade en kappertjes

Varkenshaas met spek en Brie in mosterdsaus
Zalmfilet in filodeeg met pestosaus
Spaanse aardappeltjes en gegrilde groenten

Tiramisu | Hangop met aardbeien

CHRISTMAS DINNER@HOME DE LUXE a 36,- p.p.
Bistecca met pittige Spaanse aardappelsalade en salsa verde
Crispy chicken sushi rolletjes met komkommer en sesam
Pakketje van gerookte zalm met roerei en knoflooksaus
Wrap met kip, beemster, rucola en pesto mayonaise

Kipfilet Parmesan met linguini in tomatensaus
Winterse runderstoofschotel met pompoen, pastinaak en rode ui
Varkenshaas met spinazie, mozzarella en tuinkruidensaus
Tongfilet met vruchten in zoetzure saus

Tiramisu | Palova mousse | Hangop met frambozencoulis bastognekruim en witte chocolade
Citroen merengue frangipane
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CHRISTMAS BRUNCH
Geef jullie personeel een lekkere brunch op de werkplek of organiseer een drive through waar iedereen een
brunch voor thuis op kan halen.

CHRISTMASBRUNCH @HOME a 13,50 p.p.
Broodje met ham en eiersalade | Wrap met kip, beemsterkaas en pesto
Mini club sandwich | Mini brownie | Mini danish
Plakje kerstbrood met boter

CHRISTMASBRUNCH @HOME DE LUXE a 17,50 p.p.
Rustiek broodje met Bistecca, gegrilde paprika en chilimayonaise
Mini brioche met roerei, gerookte zalm en dillesaus | Mini sandwich met kip, spek en eiersalade
Mini pita met tomaat, mozzarella en pesto | Mini wrap met Brie, tomatensalsa en Parmaham
Plakje kerstbrood | Mini danish | Bakje pavlova mousse

DINEREN IN HAPPZ
Nog geen evenement op het bedrijf? Trakteer dan het personeel op een diner in ons restaurant Happz.
Leuk om met de afdeling erop uit te gaan. Of om aan het personeel cadeau te doen.

Wij serveren in 3 gangen verschillende heerlijke taste en share gerechtjes voor een avondje proeven en delen.

3 uur dineren en drankjes uit het Hollands assortiment voor 47,50 p.p.
Jullie kunnen het personeel natuurlijk ook verwennen met een Happz dinerbon!

Alle afdelingen toch met elkaar verbinden? Kies dan voor onze pubquiz battle. Verschillende afdelingen
kunnen op een eigen gekozen moment in Happz dineren en tussen de gangen door presenteren wij een
pubquiz. Elke avond wordt de winnaar bekroond maar nog leuker welke afdeling wint de bedrijfs pubquiz
battle aan het eind van de reeks?

