
 

Graag hieronder de keuzes aankruisen, Hutse Bourgondiërs 5 gerechten per 2 personen aankruisen in de 

daarvoor bestemde kolom. De Hutse Bourgondiërs worden standaard geleverd met aardappelgratin, 

breekbrood, alioli, kruidenboter, truffelmayo en rauwkostsalade. 

Eventuele extra gerechten en bij of nagerechten  geleverd tegen de erachter vermelde meerprijzen. 

Bestelformulier mailen naar info@denhut.nl .  

U krijgt een mail met de opgegeven bestelling toegestuurd voor de definitieve bevestiging.  

Bestellijst    

Klantnaam       

Adres       

E-mail       

Telefoonnummer       

Besteldatum       

Afleverwijze en datum & tijdstip       

Bezorgkosten Afhankelijk van de afstand vanaf € 5,00 

Hutse Borrelbox                                                                                 €    24,95 

Diverse borrelhapjes voor 2 pers. Met breekbrood, kruidenboter, alioli & truffelmayo 

  

   
  Hutse Bourgondiërs  Extra gerecht Losse prijs  

Hutse Bourgondiërs p.p.     €    19,95 

Spareribs     €    6,00 

Pikante kip   €    5,50 

Wildpeper   €    7,00 

Kip drumsticks (2 p.p.)   €    5,50 

Sucade in jus   €    7,00 

Black Angus biefstukpuntjes met jus   €    7,50 

Bavette rollade   €   7,50 

Kalkoen rollade   €    7,50 

Pulled pork met BBQ saus   €    5,50 

Gehaktballetjes in knoflookjus   €    5,50 

Pasteitje met bospaddenstoelen ragout   €    5,50 

Varkenshaas met spek & champ. saus   €    7,00 

Mosseltjes in knoflook-kruidensaus   €    5,50 

Scampi’s in pikante knoflookolie   €    6,50 

Wrap carpaccio met truffelmayo   €    7,50 

Wrap kip met bacon met kerriemayo   €    6,50 

Scampi’s in fijne looksaus (koud)   €    6,50 

Gemarineerde kippendijen saté    €    6,00 

Zeebaarsfilet   €    7,00 

Tongschar-zalm rolletjes met vissaus   €    6,50 

Champignons in kruidensaus   €    5,00 

Vegetarische quiche   €    5,50 
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Bijgerechten       

Tomatensoep     €    4,00 

Uiensoep     €    4,00 

Bospaddenstoelen-truffel soep   €    4,50 

Carpaccio   €    7,95 

Gebakken verse groenten   €    4,00 

Huzarensalade   €    2,75 

Breekbrood   €    3,00 

Aardappelgratin   €    3,50 

Haricots verts met spek   €    3,50 

Alioli   €    1,50 

Truffelmayonaise   €    1,50 

Kruidenboter   €    1,00 

    

Nagerechten    

Nougatine ijstaart   €    4,00 

Apfelstrudel met vanille saus en suiker   €    3,50 

Brownie met kersen en karamelsaus   €    4,00 

Lava Cake   €    4,00 

    

Gourmet pakketten    

Gourmet vlees    €    13,95 

Gourmet vlees en vis   €    14,95 

Gourmet de Luxe   €    16,95 

Gourmet pakketten minimaal 3 dagen van te voren bestellen en voor minimaal 4 personen 

      

High beer pakketten    

Wannebe pakket     €    20,00 

Stoere mannen pakket     €    22,50 

Doordrinkers pakket     €    20,00 

Bob's pakket     €    20,00 

    

    

    

    

    
 


