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De mediterrane kersttafel
te bestellen voor 2 en 4 personen
Een tafel vol heerlijkheden.
de items zijn verkleind tot tapasgrootte zodat u meer verschillende dingen
kunt proeven
De items zijn per persoon / per stuk verpakt.
als u bv de kersttafel voor 4 personen besteld krijgt u dus
4 bordjes carpaccio,
4 vitello,
4 bordjes met 3 tapas
4 bordjes gerookte zalm
4 eitjes 'carbonara'

Carpaccio van rund, basilicum crème, spekjes, pijnboompitten,
parmezaan
Vitello Tonnato 2.0: kalfstartaar, kalfspastrami tonijncrème,
piquilo peper
Drie fingerfood tapas: serranoham rol, mexicaanse kipwrap,
soesje met
krab/rivierkreeft en daslook
Schotse gerookte zalm: crème Fraîche, limoen, sjalot, stukjes
gebakken gamba met knoflook en dragon
Eitje 'carbonara' : gebakken pancetta, pecorino, knoflook, Thaise
basilicum

Tip: de kersttafel is ook uit te breiden met warme items. Zie in de brochure 'uit de
vriezer'

De kerst high tea
te bestellen voor 2 en 4 personen
De kerst High Tea voor 2* of 4* personen
bestaande uit:
bladerdeeghapjes met roombrie, cranberrycompote & tijm
rond hartig taartje om samen te delen met zalmsnippers, verse
spinazie, oude kaas & room
wrapbakjes met gekarameliseerde uien, champignons & rauwe ham
blokjes huisgemaakte brownie met amandelspijs & walnoten
appel & stoofperen kruimeltaartjes met speculaas kruiden
cheesecakejes met lemoncurd, blauwe bessen compote & kandijkoekjes
bodem
gingerbread trifle met witte chocolade & kersen
kerst boterkoek
chocolade truffel
& kerstthee

* voor 2 personen:
alle hapjes 2x + zalmtaartje 1x
1 zakje verse kerstthee met 2 losse theezakjes
* voor 4 personen:
alle hapjes 4x + zalmtaartje 2x
2 zakjes verse kerstthee met 4 losse theezakjes

Combinatie schaal
carpaccio en Bistecca
5 personen

Carpaccio van rund, spekjes, parmezaan
regiano DOP, pijnboompitten, basilicum
crème, mozzarella, mini tomaatjes
Gebraden rib-eye dun gesneden, truffel
remoulade en spaanse amandelen

De schaal is eventueel aan te vullen naar
behoefte en budget
A: met verse wintertruffel
B: met eendenlever en confiture van zwarte
kers
C: cullatello di zimbello ham en mini vijgen
Op het bestelformulier kunt u dit eenvoudig
aangeven door de items
x-tra toe te voegen

Kaas
±1 kilo
Fior d'arancio (Italië) - zachte blauwschimmel met
sinaasappel
Queso oveja con Pedro ximenez (spanje)manchego-achtig met pedro ximenez sherry
camambert di bufala (italië) - camembert met
buffelmelk gemaakt
Taleggio con tartufo (italië)- de bekende tallegio
kaas met truffel
Double dutch- heerlijke nederlandse kaas gemaakt
van koe- en geitenmelk
optioneel: ambachtelijk rustiek vijgen-amandelbrood
van bakker Jan Bussing (voorgebakken/350gram)

tapas sets
A: Combi set tapas vlees
3 stuks serranoham rol met perzik, mozzarella,
pijnboompitten, rucola
3 stuks carpaccio wrap, truffelcrème , parmezaan,
rucola

B: Combi set vis tapas

3 stuks zalmrol, rivierkreeft, crème fraîche, sjalot
3 stuks visspies van gerookte paling, jumbo garnaal,
zalm

C: Combi set tapas vegetarisch
3 stuks caprese spies, mozzarella, basilicum,
gemarineerde tomaat
3 stuks kleine quiche met geitenkaas, prei, amandel

broden

smeersels

Olijven brood
tomatenbrood
Frans brustique stokbrood
focaccia brood
kruiden Broodkrans met in
het midden een camembert
kaasje (450g)

rilettes van gans, roze peper
besjes en masala kerrie
basilicum boter met tomaat en
zeezout
olijven tapenade Sol

set van 3 stuks

uit de vriezer
Wij geven diverse items bevroren mee. Vers gemaakt,
direct ingevroren. de gekozen producten zet u in de
koelkast en laat deze ontdooien. na het ontdooien zijn
de producten nog 4 dagen gekoeld houdbaar
(let op: behalve het ijs en de scroppino

quiche: quiche Lorraine met gekarameliseerde uitjes
(26cm/12 puntjes)
soep: geroosterde pastinaak soep met
cashewnoten, gebakken pancetta, en champignons
(1 liter 4/5 personen)
tip: de soep kunt u ook als voorafje of tapas serveren in
een klein (koffie)kopje
mini kroketjes chorizo (8 stuks/30gr ps)
mini kroketjes gamba met kaas (8 stuks/30gr ps)
dudok ijs: beker pistache roomijs (470ml)
Scroppino: half bevroren cocktail met citroen
sorbet, prosecco en vodka
(let op: scroppino een 30 minuten voor gebruik uit de
vriezer halen, goed schudden en inschenken

overig te bestellen
Torta limone taart met siciliaanse citroencrème
bedekt met gebrand eiwitschuim (10 punten)
Flesje Sol truffel mayonaise
Doosje kerst cannoli's (6 stuks)
2 amarena crème
2 tiramisu/ brownie crunch
2 vanille choco pearls

oud & nieuw
1 meter tapas
broden
Olijven brood
tomatenbrood
Frans brustique stokbrood
focaccia brood

mini kroketjes chorizo (8 stuks/ 30gr per stuk)
mini kroketjes gamba (8 stuks 30gr per stuk)
set van 3 salades
eiersalade/bieslook/maggiecrème
Tonijn sol salade
oude kaas salade

set van 3 smeersels
basilicum boter/tomaat/zeezout
Filet american asian style
Olijven tapenade Sol

ravioli kit voor 4 personen
Verse ravioli spinazie ricotta, pepperonata saus,
parmezaanse kaas met daarbij een
tasty-tom tomatensalade met haricot verts en
mozzarella
1: verwarm de saus 2: doe de ongekookte verse ravioli erij

3:verwarm 3 minuten

Tapas los
per 5 stuks/ per soort te bestellen

serranoham rol met perzik, mozzarella, pijnboompitten, rucola
carpaccio wrap, truffelcrème , parmezaan, rucola
zalmrol crème fraîche met rivierkreeft en sjalot
caprese spies/basilicum/mozzarella/tomaat

belangrijke informatie
Om te zorgen dat uw bestelling correct wordt afgehandeld kunnen wij helaas geen
uitzonderingen of aanpassingen aannemen uit de brochure.
er kan uitsluitend uit de brochure besteld worden.
Wel zullen we zorgen dat de winkel vol staat met salades, tapas, kazen en vleeswaren
het annuleren van uw bestelling kan tot 17 december.
Tot 3 dagen van te voren zullen wij 50% in rekening brengen.
daarna zijn wij genoodzaakt het volledige bedrag in rekening te brengen.
Bij het zetten van uw handtekening onder het bestelformulier geeft u hiervoor
toestemming
Bestellen Kerst:
Bij het inleveren van uw bestelling in de winkel wordt u geacht deze direct af te rekenen.
De bestelling die per mail wordt gedaan zal een betaalverzoek ontvangen.
Let op: de bestelling is alleen definitief als de bestelling betaald is.
Bij het inleveren van uw bestelling in de winkel of per mail krijgt u een nummer, dit nummer
is gekoppeld aan een afhaaltijd. Dit om zo mogelijk wachttijden te voorkomen.
Let op: als de bestelling per mail is gedaan is deze alleen geldig als u van ons een
bevestiging heeft ontvangen en een nummer heeft gekregen.
inleveren kerst bestellijst:
De uiterste inleverdatum voor uw kerstbestelling is
vrijdag 16 december 2022 tot 19:00u

inleveren oud&nieuw bestellijst:
De uiterste inleverdatum voor uw oud&nieuw bestelling is
dinsdag 27 december 2022

Vrijdag 23 december is SolFood geopend voor uitsluitend belegde broodjes
(beperkt assortiment) tot 14:00
vanaf 14:00 gesloten ivm kerst voorbereidingen
Zaterdag 24 december zijn wij geopend volgens onze normale openingstijden met
reguliere verkoop en een beperkt assortiment belegde broodjes.
tevens ophalen kerstbestelling

zondag 25 december en maandag 26 december gesloten
zaterdag 31 december:
winkel geopend van 8:30u tot 15:00u
reguliere verkoop (beperkt assortiment broodjes)
afhalen oud&nieuw bestelling
1 januari 2023 gesloten

SolFood rhoon
strawinskyplein 10
3161WG Rhoon

tel: 010-5015586
Mail: bestellingen@solfood.nl

