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Leveringsvoorwaarden 
Voor de feestdagen rondom de kerstperiode heeft Lust onderstaande specials voor u 
samengesteld. Vanwege drukte op deze dagen is het alleen mogelijk om te bestellen 
uit de kerstbrochure.  
 
Levering 
Wij bezorgen alle bestellingen bij u thuis op 25 of 26 december, tussen 11:00 en 15:00 
uur. Afhalen van de bestelling is niet mogelijk. 
 
De gerechten worden koud geleverd in disposables / cateringdozen. Enkele gerechten 
moeten warm gegeten worden, deze dient u zelf even op te warmen vlak voor 
opdienen. Alle gerechten zijn volledig gaar, het gaat dus enkel nog om het verwarmen. 
 
Bezorgkosten en betaling 
Voor bezorging binnen Zaanstad rekenen wij een vergoeding van € 8,00 per bestelling. 
Buiten Zaanstad gelden andere tarieven. Wij verzoeken u uw bestelling bij bezorging 
contant te voldoen. 
 
Bestellen 
Wij ontvangen uw bestelling per voorkeur per e-mail op: info@lustculinairgenieten.nl 
U ontvangt van ons altijd een bevestiging van uw bestelling. Enkele dagen voor de 
levering ontvangt u nog een reminder per mail. U kunt uw bestelling doorgeven t/m 
uiterlijk maandag 20 december 2021.  
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Kerstmenu 2021 
Onderstaande kerstbuffet zijn te bestellen vanaf minimaal 4 personen. Alle gerechten worden 
kant-en-klaar,  koud aangeleverd in disposables. Het opwarmen en opdienen van de 
gerechten kunt u op het gewenste tijdstip zelf doen. 
 

Kalfsrosbief – saus van gebakken uitjes – zoetzure groenten 
*** 

Salade van gepofte paprika – gemengde paddenstoelen – 
buratta - pesto 

*** 
Kalkoenrollade – truffelsaus 

 
Of (graag uw keuze doorgeven) 

 
Runderrollade – truffelsaus 

*** 
Geroosterde aardappeltjes - rozemarijn 

*** 
Gemengde ‘vergeten’ groenten - kruidenolie 

*** 
Breekbrood met 2 smeersels  

 
Prijs: € 28,50 per persoon  
Levering op 25 of 26 december tussen 11:00 en 15:00 uur. 

Kerstmenu 2021 – vegetarisch / vis 
Onderstaande kerstbuffet zijn te bestellen vanaf minimaal 4 personen. Alle gerechten worden 
kant-en-klaar,  koud aangeleverd in disposables. Het opwarmen en opdienen van de 
gerechten kunt u op het gewenste tijdstip zelf doen. 
 

Carpaccio van gemarineerde aubergine – vinaigrette met 
bieslook – granaatappel – saus van sjalot – geitenkaas  

*** 
Salade van gepofte paprika – gemengde paddenstoelen – 

buratta - pesto 
*** 

Pulled jackfruit - truffelsaus 
 

Of (graag uw keuze doorgeven) 
 

Stoofpotje diverse vis en schaal / schelpdieren – venkel – 
bisque  

*** 
Geroosterde aardappeltjes - rozemarijn 

*** 
Gemengde ‘vergeten’ groenten - kruidenolie 

*** 
Breekbrood met 2 smeersels  

 
Prijs: € 28,50 per persoon  
Levering op 25 of 26 december tussen 11:00 en 15:00 uur. 
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Dessert   
√ Huisgemaakte cheesecake met stoofpeertjes – portsaus 

 
Prijs: € 8,00 per persoon  
Levering op 25 of 26 december tussen 11:00 en 15:00 uur. 

Hapjes 
Hapjes 

ü Schaal met 20 hapjes gemengd € 40,00 
ü Schaal met 40 hapjes gemengd € 79,00 

 
De hapjesschalen worden samengesteld door de koks 
van Lust. Er wordt altijd rekening gehouden met een 
variatie in vlees- vis en vegetarische hapjes 
 

 
Levering op 25 of 26 december tussen 11:00 en 15:00 uur. 

Schaal carpaccio 
Altijd lekker als voorgerecht, bij de borrel of als lunch. Te bestellen per schaal. 1 schaal is 
voor ongeveer 2-3 personen. 
 

Een grote schaal carpaccio – basilicumaioli – 
Parmezaanse kaas – kappertjes – rucola en pitten 

 
*** 

 
Afbakbroodjes 

 
 
 
 
Prijs: € 20,00 per schaal 
Levering op 24, 25 of 26 december tussen 11:00 en 15:00 uur. 

Borrelplank 
 
1 borrelplank is voor ongeveer 4 personen. 

 
 

Smulplankje - diverse vleeswaren - lekkere kaasjes -  
rauwkost, olijven en sweet peppers 

 
*** 

Breekbrood met smeersel & dip 
 
 
 
Prijs: € 55,00 
Levering op 25 of 26 december tussen 11:00 en 15:00 uur. 


