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Culinaire
Smaakreis
Tijdens de SMAAKREIS laten wij onze gasten kennis
maken met de smaken, eetgewoontes en gebruiken van
Zuid-Amerika zonder dat men daarvoor hoeft te reizen.
Na een persoonlijke en warme ontvangst nemen wij
onze gasten verder mee op SMAAKREIS...
In veel Zuid-Amerikaanse landen (waaronder
ArgentiniE, BrazilIE, Chili en Peru) is ASADO de term die
wordt gebruikt voor de sociale gebeurtenis van het
hebben of het bijwonen van een proeverij van typische
gerechten bereid op de Grill.
een smaakreis voor maar

€ 27,50

Gedurende onze SMAAKREIS ervaren
p.p. vanaf 35 personen
onze gasten live deze LUXE ASADO
die onder andere bestaat uit originele ARgentijnse of
Braziliaanse biefstuk en daarnaast diverse andere
soorten vlees of vis, groenten en aardappelen die
worden bereid op de traditionele kolengrill. Daarbij
serveren wij verse huisgemaate salades, salsas, brood
en andere Zuid-Amerikaanse lekkernijen die per keer en
per seizoen wisselen. En terwijl onze gasten
genieten van al dat lekkers ‘reizen we samen verder
door Zuid-Amerika’. Dit alles onder het genot van onze
heerlijke kwaliteitswijnen en bieren die wij in de
verschillende landen hebben voorgeproefd. In deze
SMAAKREIS is het volgende inbegrepen.

Warme gerechten
Bife de lomo

KOUDE GERECHTEN
Ensalada de crudiTEs
Eigenwijze rauwkostsalades (vegetarisch)

Ensalada de pasta rica
Rijk gevulde pastasalade of rijstsalade (vegetarisch)

BIJLAGEN
Apio
Typisch Zuid-Amerikaanse frisse selderijsaus

ChimiChurri
Typisch Zuid-Amerikaanse gekruide saus

Pan del horno
Vers ovenbrood
Alle salades en salsa’s zijn vers en huisgemaakt

VERDER INBEGREPEN
Onze asador die gedurende 3 uur alle verse
gerechten bereid en jullie live meeneemt op
SMAAKREIS
Reiskosten tot 30 km
Complete buitenkeuken en schoonmaak
Serveermaterialen
Het complete serviesgoed bestaande uit borden,
bestek en servetten
De samenstelling van de culinaire smaakreis kan in
overleg aangepast worden

botermalse biefstuk vers van onze Argentijnse Hereford
runderen

Zuid-Amerikaanse HaPas
Voorafgaand aan de smaakreis serveren
€ 5,wij 2 soorten Zuid-Amerikaanse HaPaS

Chorizo

(Latin fingerfood)

chorizo worsten gemaakt volgens eigen receptuur
(milde en pittige variant)

Als nagerecht serveren wij 2 soorten
toetjes

SuperJamon

€ 5,-

€ 75,-

extra langzaam gegaarde Pork met Braziliaanse
marinade

Beefbike

het geserveerde vlees (+/-400 gram P.P.) wordt vers
gEimporteerd uit Zuid-Amerika

Uiteraard rijden wij graag met onze nostalgische
FOODBike voor, deze kan als ECHTE blikvanger gehuurd
worden voor zowel binnen- als buitenlocaties.

Pincho de papas
diverse soorten gegrilde aardappels in knoflook en
rozemarijn (vegetarisch)

Verduras a la parilla
diverse soorten verse seizoensgroenten van de grill
(vegetarisch)

Inclusief haal- en
brengservice

Maar wij verzorgen ook
(welkomst)- dranken en latin wijn en bier
(live) muziek en entertainment
Extra aankleding in latin thema
(Sta)-tafels, banken, tenten en vuurkorven
een compleet latin-foodplein
Extra bedienend personeel

p.p.

p.p.

