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Lekker eten en drinken!
Wij zijn gevestigd op bedrijventerrein ”De Isselt” in Amersfoort
waar wij in onze professionele keuken heerlijke gerechten
produceren. Laat u door ons verrassen met heerlijke gerechten.
Dit alles doet
met veel plezier.
U verwennen en zorgeloos laten genieten.
Ook dit jaar zijn wij er weer in geslaagd om leuke en smakelijke
gerechtjes voor op de Green Egg en onze themabuffetten te
ontwikkelen voor de feestdagen.
Met ons Winterwonderland-concept, serveren wij vanaf de Green
Egg leuke gerechtjes bij uw thuis in de tuin, zoals een wildhamburger
met cranberry, gevogelte spies met wilde spinazie, wildstoof in
conservenblikje en vossenbessenparfait na.
Ook ons assortiment kersthapjes zien er heerlijk en trendy uit.
Op onze website kunt u alle informatie vinden, maar u bent natuurlijk
ook van harte welkom om uw feest te bespreken.
Natuurlijk kun u contact opnemen via telefoon of email.
033-4321891 of martien@frigerio.nl
Wij zijn dagelijks geopend van 10.00 tot 21.00 uur van maandag t/m
vrijdag. In overleg zijn wij ook in het weekend geopend.

Heeft u een allergie? Meld het ons. Het is namelijk niet geheel
uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten. Vraag gerust naar
de mogelijkheden.

Kerst of Einde-Jaarsborrel
De wintermaanden vormen traditiegetrouw de periode van de borrels
en recepties. Wilt u ook uw personeel en relaties bedanken voor de
goede samenwerking in het afgelopen jaar?
Dan moeten uw gasten natuurlijk uitstekend verzorgd worden.
Champagne, een goed glas wijn en uiteraard de heerlijkste
(kerst)hapjes. Bestel uw hapjes en drankjes direct en neem contact
met ons op voor een offerte op maat.
Kerstborrel
Zakelijk of privé, intiem of groots; borrels doen het altijd goed!
Zeker in de kersttijd. Gelukkig hoeft het organiseren van zo’n borrel
in deze drukke periode niet veel tijd te kosten. Bij ons bestelt u
namelijk uw borrelarrangement, van statafel tot luxe hapjes, in
enkele minuten. Uiteraard kunt u ook zelf uw borrel compleet maken
met een gevarieerd hapjesplateau of luxe kerstsalades.
Compleet geregeld; onze heerlijke kerstborrels.
Fantastisch gevarieerd; onze hapjesplateaus.
Net even wat meer; onze luxe kerstsalades.
Bent u op zoek naar een ruimte in de directe omgeving van uw
bedrijf om een kerstborrel te organiseren?
Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Onze lunchroom is hier
uitermate geschikt voor. Bij ons kunt u terecht tot 40 personen. Ook
is het mogelijk om na het borrelen gebruik te maken van een
feestelijk buffet. Wij hebben zeker een passende offerte voor u.

Nieuwjaars ontbijt
Om het nieuwe jaar goed te beginnen kunt u bij ons een
nieuwjaarsontbijt bestellen. Vanaf 15 personen verzorgen wij
bij u op de zaak het complete ontbijt. Het ontbijt bestaat uit:
Krentenbrood met spijs en boter
Diverse witte en bruine bolletjes
Croissants
Diverse vleeswaren
Diverse kaassoorten
Roerei met spek
Gekookt eitje
Vers fruitsalade
Koffie/thee
Jus d’orange
Melk en karnemelk
€ 18,50 per persoon

Natuurlijk biedt
meer dan eten &
drinken alleen. In onze brochure met winterse buffetten vindt u
een overzicht van onze culinaire mogelijkheden.
Kijk op onze website www.frigerio.nl
Alle benodigdheden om van uw evenement een succes te
maken kunnen wij in overleg met u huren.
Uw huiskamer uitbreiden met een luxe partytent, verwarmd en
ingericht met extra meubilair, is geen enkel probleem.

Oliebollen en Appelbeignets

Bij Oud en Nieuw horen natuurlijk oliebollen.
Zin in een echte oliebol of appelbeignet? Wij maken oliebollen en
beignets nog op oma’s manier; goed gevuld en rijk aan smaak.
Lekker en met veel poedersuiker.
Bestel uw oliebollen vroegtijdig. Zelf ophalen kan, maar bezorgen
doen we natuurlijk ook.

Bestellijst
Oliebollen, goed gevuld; vernieuwd recept € 1,00 per stuk
Oma’s appelbeignets
plak goudreinet, gevuld met vanilleroom
en kaneelsuiker

€ 1,25 per stuk

Kerst slagroomtaartje
(6 persoons)

€ 18,50

Kerstpudding met lange vingers
en rood lint. (6 persoons)

€ 18,50

Heerlijke “ambachtelijke” bonbons

€ 1,50 per stuk

Feestelijke schotels
Vleessalade € 14,50 p.p.
Deze salade is samengesteld uit een rundvleessalade,
gegarneerd met gevuld ei, asperges, paté, boerenham, etc.
Zalmsalade € 14,50 p.p.
De salade heeft als basis een zalmsalade
met gevuld ei, asperges, garnaaltjes,
sardine, haring en makreelfilet, etc.
Luxe vis en vlees-combisalade € 16,50 p.p.
Een combinatie van bovengenoemde salades.
Dit is de salade uit ons assortiment.
Bij al onze salades zijn kruidenboter en stokbrood gratis
Alle prijzen zijn per persoon
Te bestellen vanaf 5 personen per salade

Vleessalade

Luxe vis en vleessalade

Assortiment luxe hapjes
Amusehapje per stuk € 2,50
Minimaal 20 hapjes per bestelling.
Gegrilde coquille St. Jacques met sesamsoja
Gamba met zoete chilisaus
Verse zalmtartaar met creme fraiche
Lamsfilet met uiencompôte
Eendenham met vijgen
Roompaté met veenbessen compôte
Kerstomaatje met mozzarella en pesto
Tortellini met truffel in amuselepel

Lolly van fazantenpaté met een panade van pistache
Lolly van wildpaté met een panade van hazelnoot
Lolly van geitenkaas met amandelschaafsel en honing
Lolly van geitenkaas met vijgenchutney
Amuseglaasje met gerookte zalm en roomkaas
Amuseglaasje met krabsalade en Hollandse garnaaltjes
Amuseglaasje met luchtige scharreleisalade en beenham
Amuseglaasje met gevogelte mousse en cranberry

Borrelgarnituren
Onderstaande smaakvolle hapjes worden op schalen van 50
stuks geserveerd en zijn uitstekend te presenteren bij een
ontvangst, receptie, feestavond of borrel.
Minimale afname 50 stuks
Koude borrelhapjes
€ 1,50 per stuk
Rode pepperoni met feta
Canapé met filet Américain
Canapé met roompaté
Haring met ui op roggebrood
Canapé met ardennerham en ananas
Canapé met stukje roombrie
Canapé met gerookte zalm
Canapé met krabsalade
Gevuld scharreleitje
Canapé met carpaccioworst
Warme borrelgarnituren
Kaasstengel
Pittig gehaktballetje
Mini kaassoufflé
Mini nasi en bamihapje.
Mini saucijzenbroodje

€ 0,85 per stuk

Warme luxe snacks
Van Dobbe bitterbal
Wonton hapje
Krokant gebakken garnaal
Samosa hapje
Mini loempia
Dum-sim hapje.

€ 1,00 per stuk

Winterse buffetten
Nu de winter weer voor de deur staat hebben wij voor u diversen
buffetten.

Hollands stamppotten buffet

€ 18,50 p.p

Stamppot boerenkool
Stamppot zuurkool
Stamppot andijvie
Hutspot met varkenslapje
gekruid varkenslapje, speklap, gerookt spek, worst en jus
Alternatieve stamppotten zijn:
Blote billen in ’t gras
Stamppot van veldsla en kastanjechampignons
Raasdonders met spek, ui en piccalilly
Vijfschaft met kippenpoot
Stamppot met rucola sla en zontomaatjes

St. Hubertus stoverij
Prijs € 19.50 per persoon
Hazenpeper met spek en ui
Veluwse wildschotel met bospaddenstoelen
Hachee met perzik
Hertengoulash met champignons
Luchtige aardappelpuree en rode kool
Stoofpeertjes, appelmoes, veenbessen compôte

Bij kleinere aantallen raden wij u aan om voor 2 soorten te
kiezen.

Winterse buffetten

WILD BUFFET
Prijs € 22,50 per persoon
Vanaf 30 personen
Voorgerechten
Dun gesneden gerookte ham van eendenborst
Paté van parelhoender met vijgen in sherry
Serranoham met salade en spekjes kerstomaatjes
Herfstsalade
******
Hoofdgerechten
Wildzwijnsbiefstukjes in cognacsaus
Veluwse wildragôut met bospaddenstoelen
Langzaam gegaarde kipfilet met courgette en rode wijnsaus
Gratiné aardappeltjes, rode kool en stoofpeertjes
Abricoosjes met preisselbeeren
*****
Nagerecht
Griesmeelpudding met bessensap

Winterwonderland met
The Big Green Egg
Met de combinatie van Green Egg en de Dutch oven maken wij voor
u de verrukkelijkste gerechtjes. Deze gerechtjes serveren wij op
bordjes met een vorkje.

Heldere dubbel getrokken wildbouillon
Geserveerd in wijnglas met kaasstengel

€ 3,75 p.p.

Herfstsalade met gerookte herten ham

€ 5,50 p.p.

Paté van fazant met pistach en veenbes

€ 5,50 p.p.

Gemarineerde zwijn steak met wildsaus

€ 7,50 p.p.

Tournedos van haasfilet met wildsaus

€ 8,50 p.p.

Wildhamburger met cranberry, wilde spinazie € 6,50 p.p.
Stamppotje van knolselderij met wildragout

€ 8,50 p.p.

Sinaasappel-vijgensalade met Madarinlikeur

€ 4,50 p.p.

Vossenbessenparfait met chocokrullen

€ 3,50 p.p.

Uitbreidingen, variaties en combinaties zijn natuurlijk mogelijk.
Hiervoor maken wij graag een offerte op maat.
Telefoon 033 – 4321891 Mobiel: 06-25298591

Party & evenementenverzorging
Voor uw:
► Duurzame catering
► Royaal belegde broodjes
► Koude en warme bittergarnituren
► Feestelijke salades voor verjaardagen
► Totale lunch verzorging
► Life-Cooking
► Themabuffetten
► Workshops

Adresgegevens:
Nijverheidsweg-Noord 130-26
3812 PN Amersfoort
T: 033-4321891
M: 0625298591
E: martien@frigerio.nl
KvKnr: 31047464

www.frigerio.nl

