
€ 39,50 per persoon 
Vanaf 2 personen te bestellen 

Heerlijk, snel & super eenvoudig; het soepje en 
de hoofdgerechten hoeven alleen even in de oven 
opgewarmd te worden, de rest zit in prachtige 
serveerdozen en kun je zo op tafel zetten.

• STEAK TARTARE met truff elmayonaise
• TONIJN TATAKI met shiitake en wakamé
• VITELLO TONNATO met tonijnmayonaise 

en appelkappertjes

• CRÈME VAN ZAANSE MOSTERD met 
kalfswang en mosterdcroutons

• RAVIOLI MET POMPOEN, ricotta, 
botersaus met truff el en Parmezaanse kaas

• SLIPTONG met butter & eek
• CONFIT DE CANARD met rode kool en 

aardappelpuree, gekonfi jte zuurkool, piccalilly 
en stokbrood met kruidenboter

• WENTELTEEFJE van suikerbrood met 
lemoncurd en kaneel

WINTER BOX 
VOOR AFHAAL & BEZORGING

ELKE DAG TUSSEN 12:00  20:00 
Niet verkrijgbaar op 25 & 26 december)

‘L AUBERGE DAMHOTEL EDAM, KEIZERSGRACHT 1, EDAM

BESTELLINGEN VIA 0299 371766



‘L AUBERGE DAMHOTEL EDAM, KEIZERSGRACHT 1, EDAM

BESTELLINGEN VIA 0299 371766

€ 29,50 per persoon 
Minimaal 1 dag van te voren bestellen vanaf 2 personen 

• Mini saucijzenbroodje ( even opwarmen in de oven)
• Tomatensoepje ( even opwarmen)
• Club sandwich
• Carpacciorolletjes
• Kleine cocktail van rivierkreeftjes
• Serranoham met meloen
• Scone en muffi  n met jam & lemon curd
• Eiersandwich & kipkerrie-sandwich
• Brownie & roomboterkoek
• Salade caprese 
• Huisgemaakte huzarensalade
• Advocaattruff el & zoete macaron 
• Cheesecake & bananencake
• Aardbeien met geslagen room
• Soesjes met gele room
• Hangop met fruit
• Wrap met roomkaas & zalm 
• Wrap met vitello tonnato
• Croissant &koffi  ebroodje, 
• Chocolade- en zoete broodjes
• Diverse theesoorten en verse munt & gember

Optioneel: fl es Cava Arte Latino € 16,50

MOEDERDAG HIGH TEA 
VOOR AFHAAL & BEZORGING

ZONDAG 9 MEI 2021  |  VANAF 9:00 OP TE HALEN
Bezorging in overleg


