
CATERING
min. 5 werkdagen vooraf bestellen

prijzen per persoon en prijzen/assortiment onder voorbehoud van wijzigingen

ONTBIJT OF LUNCH A (minimale bestelhoeveelheid is 20 personen)  €                    9,50 

p.p.: 1 bolletje wit of volk., 2 boterhammen, 1x fruit, 1 plak jong belegen kaas, 1 plak salami, 1x zoet beleg, boter, melk

(producten worden aangeleverd op schalen zodat in buffetvorm opgesteld kan worden, zelf servies verzorgen)

ONTBIJT OF LUNCH B (minimale bestelhoeveelheid is 20 personen)  €                  12,00 

p.p.: 1 bolletje wit of volk., 2 boterhammen, portie griekse yoghurt met krokante muesli, 1x fruit, 1 plak jong belegen kaas,

1 plak salami, 1x zoet beleg, boter, sinaasappelsap

(producten worden aangeleverd op schalen zodat in buffetvorm opgesteld kan worden, zelf ersvies verzorgen)

aanvullingen op ontbijt en lunch mogelijk op aanvraag: bv eieren, spek, soep, salade etc.

FRIET/SNACKS (minimale bestelhoeveelheid is € 100,00 -) 

aanleveren/afhalen tussen 17u en 20u, voor afwijkende tijdstippen kan een toeslag gelden

friet normaal (ca. 225 gr)  €                    2,90 

friet groot (ca. 350 gr)  €                    4,40 

saus (fritessaus, ketchup, curry, mosterd)  €                    0,60 

saus speciaal  €                    0,90 

frikandel  €                    2,25 

kroket  €                    2,25 

kaassoufle  €                    2,75 

hamburger  €                    2,75 

broodje  €                    0,90 

BBQ-arrangement A (minimale bestelhoeveelheid is 15 personen)  €                  12,00 

4 vleesproducten p.p.: kipsatéspies, runderhamburger, BBQworst, gemarineerde kipfilet

huzaren-rundvleessalade, rauwkostsalade, 3 koude sauzen, stokbrood, kruidenboter

Excl. huur gasbarbecue en servies

BBQ-arrangement B (minimale bestelhoeveelheid is 20 personen)  €                  15,00 

5 vleesproducten p.p.: grote kipsatéspies, gemarineerde spareribs (voorgegaard), drumsticks (voorgegaard)

runderhamburger, filetlapje, western BBQworst, gemarineerde kipfilet

huzaren-rundvleessalade, rauwkostsalade, kartoffelsalade, 3 koude sauzen, satésaus, stokbrood, kruidenboter

Excl. huur gasbarbecue en servies

BBQ-arrangement C (minimale bestelhoeveelheid is 20 personen)  €                  17,00 

4 luxe vleesproducten p.p.: kipsatéspies, varkens ribeye, runderhamburger, biefstukspies, kiptournedos, shaslick

rundvleessalade, rauwkostsalade, kartoffelsalade, 3 koude sauzen, satésaus, luxe broden, kruidenboter

Excl. huur gasbarbecue en servies

BBQ-arrangement D (minimale bestelhoeveelheid is 20 personen)  €                  20,00 

4 luxe vleesproducten p.p.: kipsatéspies, varkens ribeye, black angusburger, biefstukspies met zongedroogde tomaat,

gemarineerde lemonkipfilet, kiptournedos

rauwkostsalade, italiaanse eiersalade, pastasalade, 3 koude sauzen, satésaus, luxe broden, kruidenboter speciaal,

aïoli, beenhammousse

Excl. huur gasbarbecue en servies

vega(n) bbq-assortiment  €                  15,00 

4 vleesvervangers, salades, sauzen, stokbrood

vis bbq-assortiment  €                  20,50 

3 visproducten, salades, sauzen, stokbrood

halal bbq-assortiment  €                    1,00 

toeslag op standaard pakket

gasbarbecue (geschikt voor 20-25 personen, huur alleen in combinatie met afname bbq-arrangement)  €                  25,00 

huur/gas/schoonmaak

wegwerpservies  €                    1,75 

2 bordjes, 2 mes, 2 vork, servetten

WARM/KOUD BUFFET A (minimale bestelhoeveelheid is 20 personen)  €                  17,00 

huzaren-rundvleessalade, italiaanse eiersalade, satéspies met satésaus, gehaktballetjes in saus (naar keuze)

groentenrisotto, stokbrood, kruidenboter

WARM/KOUD BUFFET B (minimale bestelhoeveelheid is 20 personen)  €                  22,00 

huzaren-rundvleessalade, waldorffsalade, varkensfilet in saus (naar keuze), gehaktballetjes in saus (naar keuze)

beenham met saus, groentenrisotto, aardappelgratin, sperzieboontjes in spek, stoofpeertjes, stokbrood,

kruidenboter

WARM/KOUD BUFFET C (minimale bestelhoeveelheid is 20 personen)  €                  23,50 

peer-camenbertsalade, zalmsalade, pastasalade, varkenshaassaté of varkenshaasmedallions in paddestoelensaus,

runderstoof in rodewijnsaus, kipketjapschotel, rauwkost, groentenrisotto, aardappelgratin, broodassortiment,

kruidenboter, tapenade

WARM/KOUD BUFFET D (minimale bestelhoeveelheid is 20 personen)  €                  23,50 

italiaanse vleeswarenplateau, italiaanse broodsoorten, tapenade, aïoli, olijven, salade caprese, rucola salade,

lasagne, italiaanse rundvleesstoofpot, groentenrisotto, pasta met kip en pesto


