Genieten van een zalige culinaire Kerst
en geen keukenstress??
Restaurant Campman helpt u graag:

• Wildbouillon met winters garnituur
Circa 4 personen (1 liter)

€ 10,00

• Wildpaté
Chutney appel/peer
(dit gerecht is voor 4 personen)

€ 12,00

• Huisgemaakte wildstoof
Cranberry compote
2 stoofperen
(dit gerecht is voor 2 personen)
Wenst u extra stoofperen te bestellen

€ 18,00

€ 1,00 p/s

De bestelling dient voor 18 december
2018 te zijn doorgegeven.
De bestelling kunt u op 24 december 2018 ophalen tussen 14.00 en
17.00 uur

Bestelformulier Kerst 2018:
0317-312221 of mail info@restaurantcampman.nl
Naam:
Adres:
Plaats:
Telefoonnummer:
Wildbouillon € 10,00 per liter
Aantal portie
(let op 1 portie is 1 liter voor maximaal 4 personen)

Wildpaté € 12,00 per paté
Aantal patés:
1 paté is voor maximaal 4 personen

Wildstoof € 18,00 per portie
Aantal porties:
(Let op 1 portie is voor maximaal 2 personen)
Stoofperen € 1,00 per stuk
Aantal stoofperen:

De bestelling kunt u op 24 december 2018 ophalen tussen 14.00 en
17.00 uur

Wij bezorgen u graag een smakelijk
OUD & NIEUW

De huisgemaakte salades zijn feestelijk en rijkelijk opgemaakt en te bestellen
per soort vanaf 2 personen.

Waldorfsalade. (vegetarisch)

€ 8,50 p.p.

Salade van stukjes appel, walnoten en knolselderij.
Garnituur: augurk, tomaat, komkommer, kaas/roggebrood en gevuld ei

Huzarensalade.

€ 8,00 p.p.

Vleessalade.
Garnituur: Augurk, tomaat, komkommer, kaas/roggebrood, gevuld ei,
paté en koud vlees

Russisch ei speciaal

€ 14,50 p.p.

Vleessalade.
Garnituur: Augurk, tomaat, komkommer, kaas/roggebrood, gevuld ei, garnalen,
gerookte makreel, zoute haring, gerookte forel en gerookte zalm

Hors d’oeuvre varié.

€ 19,50 p.p.

vleessalade
Garnituur : Augurk, tomaat, komkommer, kaas/roggebrood, gevuld ei,
Ardenner ham met meloen, gerookte zalm, gerookte paling, gerookte forel, garnalen, zoute haring,
paté

De bestelling kunt u op 31 december 2018 ophalen tussen 11.00 en 12.00 uur

Bestelformulier OUD & NIEUW:
0317-312221 of mail info@restaurantcampman.nl

De bestelling dient voor 28 december 2018 te zijn doorgegeven
Naam:
Adres:
Plaats:
Telefoonnummer:

Let op: alle salades zijn vanaf 2 personen te bestellen

Waldorfsalade € 8,50 per persoon
Aantal personen:

Huzarensalade € 8,00 per persoon
Aantal personen:

Russisch ei speciaal € 14,50 per persoon
Aantal personen:

Hors-d'oeuvre varié. € 19,50 per persoon
Aantal personen:

De bestelling kunt u op 31 december 2018 ophalen tussen 11.00 en 12.00 uur

www.restaurantcampman.nl

