
Soepen

verpakking Vegetarisch Vegan

Tomatensoep  2 kg Tijdloze tomaten soep. Allemans vriend. Vegan x x

Tomaten soep zoet 2 kg Iets zoetere tomatensoep x x

Thom kha kai 2 kg Thaise kippensoep op basis van kokos, sereh, gember en knoflook

Erwtensoep 2 kg Ouderwets lekker met varkensvlees en rookworst

Pompoen soep 2 kg Met kokos, ras el hanout en sambal x x

Uiensoep 2 kg Heerlijke licht gebonden uiensoep op basis van Jus de Veau

Paprika soep 2 kg Verschillende groentes, room en vegetarisch x

Vissoep 2 kg Bourgondische Visbouillon. Rijk gevuld met stukken vis! 

Kreeften bisque 2 kg Bisque gemonteerd met boter en room. 

Mosterd soep 2 kg Met stukjes prei, ui en room

Bos paddestoelen soep 2 kg Verschillende paddestoelen, ui , knoflook en room x

Courgette soep 2 kg Rijke soep met bleekselderij, ui, bouillon en groene kruiden x x

Sauzen

Pepersaus  3 kg Jus de veau, cognac, sjalot, groene pepers

Champignonsaus 3 kg Witte wijn, room, champignon fond, Jus de veau

Stroganoff saus 2 kg Vodka, paprika, champignons, Jus de Veau

Jus de veau 2 kg Krachtige basis, rode wijn, bouquet, kalfsbotten

Jus de veau geconctreerd 2 kg Kalfsbotten, kip, bouquet. Gereduceerd tot fond. 

Truffel jus 3 kg Jus de veau, vereikt met truffeltapenade en truffel olie

Kippen fond 1 kg Kip, bouquet, kruiden, gereduceerd. 

Gele Curry 0,225 kg Aziatisch kruiderij, kokos, santen, kemirinoten x x

Satesaus 3 kg Ketjap, sambal, chilisaus. x

Romige pasta saus 3 kg ui, paprika, champignons, ketchup, sambal, room x

stamppotten 

wortelstamp 3 kg Ui , melk, aardappel, wortel en boter x

Boerenkool stamp 3 kg boerenkool, aardappel, melk, nootmuskaat en boter x

Aardappelpurree 3 kg Aardappelpurree, melk en room x

Kick food Services

verpakking Vegetarisch Vegan

Overige gerechten
  

Kipdij Sous vide bereid en oosters gemarineerde v.a 3 kg Citroengras, steranijs, knoflook, ketjap



Kipdij Sous vide bereid en oosters gemarineerde pittig 3 kg Pittige kruiden, knoflook, sambal

Pulled chicken 2 kg Gemarineerd en 12 uur gegaard 

Kip Pilav 2 kg Perzik, licht pittig, tomaten en gember

Sous vide gegaard buikspek 3 kg Licht gepekeld, Aziatisch kruiderij, Sous vide op 68 graden gegaard 

Spareribs voorgegaard 20 kg Kant en klaar. Voor gekookt in een heerlijke marinade

Kip ragout 2 kg Ouderwets lekker. Kip, soep balletjes, room en champignons

Runder stoof potje 2 kg Sukade, ui, bier en jus de veau

Runder stoof de Luxe 2 kg rode wijn, champignons, zilver ui, runder fond

Kip rendang 2 kg Indonesische rendang met kip

Runder Rendang 2 kg Indonesische rendang met rundvlees

Carpaccio gemarineerd kant en klaar 90 gram rond p/s kg Pesto marinade, gesneden van rundermuis

Nasi 3 kg Licht gekruid , allemansvriend

Bami 3 kg Licht gekruid , allemansvriend

Risotto naturel 100 gram Exact goed voorgekookt. Enkel nog even afmaken. x x

Bolognaise saus 2 kg Rode wijn, wortel, ui, rund gehakt 

Nacho gehakt 2 kg Rundergehakt , fajita kruiden, mais en courgette

Gehaktballetjes kant en klaar 200 stuks Hand gedraaid, heerlijke glace. Voor gegaard. 

Kip dij sate +/- 180 gram 1 kg Sambal, saté kruiden. Dijen vlees, sous vide gegaard

Varkenshaas sate sous vide gegaard +/-180  gram 1 kg Sambal, saté kruiden.  Gepekelde varkenshaas 

Kick Food Services

verpakking Vegetarisch Vegan

Groente gerechten:

Creme van zoete aardappel 1 kg Melk, room, bouillon en boter x

Creme van pastinaak 1 kg Melk, room, bouillon en boter x

Creme van pompoen 1 kg Melk, room, bouillon en boter x

Creme van knolselderij 1 kg Melk, room, bouillon en boter x

Aardappel kaantjes 1 kg Kant en klare chips van aardappel x x

Pommes Anna 1 kg Aardappeltaart , op smaak gebracht met ganzenvet

Pommes Neuf 1 kg Dikke Friet, voor gekookte en gefrituurde aardappels x x

Pommes Dauphine 150 stuks Aardappel soezen beslag. Reeds opgespoten. Enkel nog frituren x

Desserts

Aardbeien cheesecake 25 stuks 2 lagen, 1 laag cheesecake, 1 laag aardbeien crème x

Ananas cheesecake 25 stuks 2 lagen, 1 laag  cheesecake, 1 laag ananas cheese cake x

Bastogne parfait 25 stuks Bodem van bastogne, parfait van bastogne en baileys x

Chocolade mouse 25 stuks Ouderwetse chocolade mouse, op een bedje van kapsel x

Productie werkzaamheden



Sate prikken, handlingsfee vanaf

Carpaccio snijden maatwerk

Inpakwerkzaamheden (bak,vacumeerzak bijv. )

Kick food services

Prijzen ex btw en onder voorbehoud. Prijzen kunnen wijzigen door marktwerking

Minimale afname in overleg


