Our Superman!
Ambachtelijke Frites:
Onze aardappelen groeien door de bijzondere voedingsbodem die
bestaat uit jonge, vruchtbare zeeklei op tot super smaakvolle
Supermannen. In onze truck worden ze gesneden, voor-en
afgebakken in 100% natuurlijk Blanc de Boeuf ossewit. Knapperig
vanbuiten, zacht vanbinnen en niet vettig, just as it should be!

On top of every great man lays a great woman ; )
Vlaamse stoverij van “ons moemoe”:
Een geheim recept van mijn grootmoeder. Het juiste biertje, enkele
kruiden én een portie geduld.

Pulled pork met piccalilly en gefermenteerde groentjes:
Varkensvlees, traag gegaard in de Oklahoma bbq met een fruitig
sausje, gecombineerd met frisse piccalillysaus en gefermenteerde
groentjes.

Indonesische pindasaus:
Recept meegebracht uit de voormalige Nederlandse kolonie afgewerkt
met geschaafde kokos, pinda’s, gebakken uien, specerijen, pittige
mayonaise en limoenzest.

Vol-au-vent met bladerdeeg krokantje:
Verse kip, gehaktballetjes en paddenstoelen in een romige saus en de
luchtige hollandaise. Wie dit bedacht verdient een standbeeld!

Every great super duo needs a sidekick!
Ambachtelijke croquettes:
Met de hand gerold en gepaneerd. Keuze uit ( seizoensgebonden ):
noordzeegarnaal, oude kaas, witlof-ham-kaas, scampi-red curry,
asperge-garnaal, mechelse koekoek, zalm-dille, wild en kreeft.

Kibbeling met tartaarsaus:
Stukjes witvis die in een beslag worden gedompeld en daarna
gefrituurd. Geserveerd met een verfrissend tartaarsausje.

Klassieke frituursnacks:
Verse saté ( varken/kip/rund ), curryworst, boulet, viandel, kippets,
kipcorn, …

Sappige 100% rundsburgers:
Krokant broodje - gesmolten belegen kaas – Boxel & Butler saus –
kruidenmix - pittige salsa – gebakken uitjes – veldsla

Hapjes
Op tafel
* Kroepoek sayur – wasabicreme
* Focaccia – paprikatapenade

Op houten plateau
Koud – per hapje (40gram)
* Noordzeegarnaal – tomaat – zoete ui – appelkapper – amandel – bieslook
* Noorse zalm – ceviche – limoen – gepekelde sjalot – chilipeper – koriander – sesam
* Rundercarpaccio ‘rol’ – truffeltapenade – groene appel – pecorino – rucola
( optie + nobashi garnaal )
* Eendenborst – gerookt – bereidingen rode biet – framboos vinaigrette – krokant
* Kalfsfilet – Caeserdressing – kropsla – kappers – waterkers – rauwe champignon
* Mix van croquettes: scampi-basilicum / red curry / noordzeegarnaal

Zoet - Nagerecht
* Crème brulée – Amaretto – amandel
* Rode vruchten – limoen – mascarpone – merengue – coulis – basilicum
* Brownie – chocolade – framboos – ganache
* Brusselse wafel – aardbeien – chocolade - poedersuiker

Uiteraard rijken onze diensten nog verder. Had u graag Haute dogs,
Pasta, hapjes, desserten, … Doe ons een suggestie en wij bezorgen u
een voorstel op maat! : )
Voor verdere informatie of suggesties staan wij steeds voor u klaar op
het nummer 0499269050 of per mail via dieter@boxelandbutlers.be
Met smakelijke groeten
Van Boxel Dieter

