Catering De Abbert
* BBQ-arrangementen zie onderstaande arrangementen.
* Vers gebakken friet en snacks, zie onderstaande prijslijst
* Maaltijdvervangend saladebuffet, zie onderstaand arrangement
* Kampvuursoep en broodjes met bockworst, zie onderstaand
arrangement
* Pannenkoeken bakken, zie onderstaand arrangement
* All-inclusive voor scholen, op aanvraag
Budget BBQ € 10,50 p.p.,

vanaf 10 personen

Lekker en heel voordelig BBQ-arrangement! Vlees, sauzen, verse salades, vers afgebakken broden met kruiden
en smeersels. Inclusief degelijke wegwerp borden, bestek en servetten.
100% Vis, vega, halal of allergenenvrij assortiment tegen meerprijs à € 3 p.p.
Dit arrangement bevat 350 gram vlees, dit komt neer op 4 stuks vlees p.p.
(meerprijs 5 stuks vlees € 1,50 p.p.), welke in onderstaande assortiment gepresenteerd wordt:


VLEES VAN DE SLAGER
Hamburger, hamburger van ´t beste vlees
Gemarineerde speklap, heerlijk vlees dat lekker gemarineerd is
Gegrilde drumstick, lekker gekruid en voorgegaard
Kip-satéspies, gemaakt van het lekkerste kippenvlees
Barbecueworst, gemaakt van 100% eerlijk varkensvlees
Shaslickspies, heerlijk gemarineerd vlees geregen aan een spies met stukjes spek, ui en paprika



AMBACHTELIJKE SALADES
Bolero salade, een heerlijke friszoete salade met diverse soorten appeltjes, ananas, fijn gesneden prei, kiwi en
mandarijntjes
Coleslaw, frisse mild-zoete rauwkostsalade van spitskool, winterpeen en ui in een zacht romige saus met een vleugje
mosterd.
Smul salade, goedgevulde rundvleessalade met een heerlijke lichtpittige yoghurtdressing



BROOD VAN THE BREAD COMPANY
Huisgebakken stokbrood, lekker knapperig en luchtig
Rustiek desembrood, rustiek donker desembrood
Mediterraans brood, mediterraans brood welke is ingewreven met olijfolie, tijm, rozemarijn, knoflook en grof zeezout



SAUZEN
Smulsaus, de naam zegt het al! Om te smullen. Perfect bij het vlees
Knoflooksaus, deze saus mag niet ontbreken op een barbecue, overal lekker bij!
Salsa saus, een lekkere saus uit de Latijns-Amerikaanse keuken
Satésaus, heerlijk bij de broodjes en het vlees

Populaire BBQ all-in € 14,50 p.p.,

vanaf 20 personen

Lekker en volledig verzorgd BBQ-arrangment! Gemarineerd vlees van de slager, ambachtelijke salades, vers
afgebakken brood met kruiden en smeersels… en dat volledig verzorgd!
100% Vis, vega, halal of allergenenvrij assortiment tegen meerprijs à € 3 p.p.
All-inclusief:
– Een grote professionele RVS-barbecue, met rooster en/of ingevette bakplaat
– Volle gasfles, voor oneindig barbecueplezier!
– Schoonmaak van de barbecue
– Per persoon twee borden, mes, vork en servetten (wegwerp)
Dit arrangement bevat 350 gram vlees, dit komt neer op 4 stuks vlees p.p.
(meerprijs 5 stuks vlees € 1,50 p.p.), welke in onderstaande assortiment gepresenteerd wordt:


VLEES VAN DE SLAGER
100% Black Angus burger, Black Angusburger is bereid van het allermooiste rundvlees en speciaal gekruid
Kip-satéspies, gemaakt van het lekkerste kippenvlees
Zwitserse braadworst met kaas, braadworst gekruid en gevuld met kaas volgens Zwitserse traditie
Gemarineerde speklap, heerlijk vlees dat lekker gemarineerd is!
Maiskip in honingmarinade, smaak en de malsheid van deze kip echt subliem!
Shaslickspies, heerlijk gemarineerd vlees geregen aan een spies met stukjes spek, ui en paprika
Karbonaadjes zonder botjes, gemarineerd in zoete ketjap, deze karbonaadjes hebben een unieke smaak!
Handgeregen exotische kipspies, een keertje wat anders, een echte aanrader



AMBACHTELIJKE SALADE S
Smulkäse, gebaseerd op door ons geselecteerde roomkaas met prei, peterselie en iets knoflook
Kruidenboter huisgemaakt, een heerlijk huisgemaakt smeersel
Vitaal salade, lekkere frisse groentesalade van komkommer, radijs, jonge spitskool en zilveruitjes in een frisse yoghurtbieslookdressing
Mediterraanse pastasalade, verse pastasalade van penne pasta, huisgemaakte pesto, fetakaas, pijnboompitjes en
gemarineerde zontomaatjes
Smul salade, goedgevulde rundvleessalade met een heerlijke lichtpittige yoghurtdressing



BROOD VAN THE BREAD COMPANY
Huisgebakken stokbrood, lekker knapperig en luchtig
Rustiek desembrood, rustiek donker desembrood
Mediterraans brood, mediterraans brood welke is ingewreven met olijfolie, tijm, rozemarijn, knoflook en grof zeezout



SAUZEN
Smulsaus, de naam zegt het al! Om te smullen. Perfect bij het vlees
Knoflooksaus, deze saus mag niet ontbreken op een barbecue, overal lekker bij!
Salsa saus, een lekkere saus uit de Latijns-Amerikaanse keuken
Satésaus, heerlijk bij de broodjes en het vlees

Luxe Barbecue all-in € 19,50 p.p.,vanaf 20 personen
Een volledig verzorgd luxe barbecuepakket dat nèt dat beetje meer biedt: prachtige combinatie van heerlijke
barbecueproducten. Pure passie!
100% Vis, vega, halal of allergenenvrij assortiment tegen meerprijs à € 3 p.p.
All-inclusief:
– Een grote professionele RVS-barbecue, met rooster en/of ingevette bakplaat
– Volle gasfles, voor oneindig barbecueplezier!
– Schoonmaak van de barbecue
– Per persoon twee borden, mes, vork en servetten (wegwerp)
Dit arrangement bevat 350 gram vlees/vis, dit komt neer op 4 stuks vlees p.p.
(meerprijs 5 stuks vlees € 1,75 p.p.), welke in onderstaande assortiment gepresenteerd wordt:


VLEES & VIS VAN DE VAKMAN
Maiskip in honingmarinade,smaak en de malsheid van deze kip echt subliem!
Spare-ribs huisgemarineerd en gegrild op de Green Egg! Top specialiteit, vlees valt zo van 't botje!
Varkenshaas medaillonspies, mooie medaillons van varkenshaas gemarineerd en aan een spies
Rundersteak gemarineerd a la minute, mooi en super malse steak, gemarineerd en al la minute te bereiden op de bbq!
100% Lamsburger, 100% puur lamsgehakt!
Zalm op de huid gemarineerd, zalmzijde op de huid, gemarineerd met mosterdamarinade v/d chef!
Vispakket in barbecue-foliezak, de lekkerste vis met verse kruiden, afgemaakt met grof zeezout
Rib-Eye steak gemarineerd, mooi stuk vlees van het rund met een klein vetrandje in het midden en daardoor heel erg mals!



AMBACHTELIJKE SALADES

Verse Tonijn salade, fantastische tonijnsalade met een subtiele visdressing, heerlijk op ´n broodje!
Salade van gegrilde groente, mediterraanse salade van krieltjes in de schil met gegrilde groente als courgette, rode en
gele paprika en verse kruiden. Prachtig om te zien en heerlijk om te eten
Zomerse perziksalade, proef de zon op je tong! Heerlijk frisse salade met jonge spitskool, prei, perzik en papaya in een
yoghurt-bieslookdressing.
Roomkaas Toscane, roomkaasspecialiteit voor op het mediterrane brood, gebaseerd op door ons geselecteerde roomkaas
met prei, peterselie, knoflook en een rood uitje.
Kruidenboter huisgemaakt, een heerlijk huisgemaakt smeersel



BROOD VAN THE BREAD COMPANY
Huisgebakken stokbrood, lekker knapperig en luchtig
Rustiek desembrood, rustiek donker desembrood
Mediterraans brood, mediterraans brood welke is ingewreven met olijfolie, tijm, rozemarijn, knoflook en grof zeezout



SAUZEN
Smulsaus, de naam zegt het al! Om te smullen. Perfect bij het vlees
Knoflooksaus, deze saus mag niet ontbreken op een barbecue, overal lekker bij!
Salsa saus, een lekkere saus uit de Latijns-Amerikaanse keuken
Satésaus, heerlijk bij de broodjes en het vlees

Prijslijst snackwagen,

minimale bestelling € 75,00

Frites
€
2,00
Frites groot
€
3,00
Frikandel
€
1,75
Kroket
€
1.75
Hamburger
€
1.75
Kaassouffle
€
1,75
Sauzen, per portie
€
0,25
Sauzen, bakje 250 ml
€
2,00
Broodje met frikandel of kroket en saus
€
2,50
Broodje hamburger speciaal
€
3,00
Snackmenu, 2 snacks, frites groot, fritessaus, salade
€
8,00
Hamburgermenu, broodje hamburger, frites, fritessaus, salade
€
8,00
Gehaktbalmenu, broodje gehaktbal, frites, fritessaus, salade
€
8,00
Satémenu, saté, frites, fritessaus, salade
€
9,50
Schnitzelmenu, schnitzel, frites. fritessaus, salade
€
9,50
All-in frites & snacks, gedurende anderhalf uur de snackwagen op uw gehuurde veld en onbeperkt genieten
€

Saladebuffet € 10,50 p.p.,

vanaf 10 personen

Gesneden groenten en fruit, met heerlijke dressings op yoghurtbasis. Verse kruiden, eventueel vlees of vis
erbij, en voilà, een smaakpalet in je mond! Maaltijd vervangend.
U kunt vanaf 10 pers. 4 salades kiezen, vanaf 15 pers. 5 salades kiezen en vanaf 20 pers. 6 salades kiezen.


SALADES
Bolero salade, een heerlijke friszoete salade met diverse soorten appeltjes, ananas, fijn gesneden prei, kiwi en
mandarijntjes
Vitaal salade, lekkere frisse groentesalade van komkommer, radijs, jonge spitskool en zilveruitjes in een frisse yoghurtbieslookdressing
Verse pasta tonijn salade, penne pasta in een voortreffelijke visdressing en rijkelijk gevuld met tonijn en kappertjes
Verse zalmsalade, een overheerlijke verse vis salade van aardappel, zalm en bieslook
Crispy bacon salade, heerlijke variant op onze verse eiersalade verrijkt met krokant gebakken bacon
Beenhamsalade met pesto, stevige salade van malse beenham van super kwaliteit, verse pesto, jonge spitskool en een
yoghurt-bieslookdressing
Salade van gegrilde groente, mediterraanse salade van krieltjes in de schil met gegrilde groente als courgette, rode en
gele paprika en verse kruiden. Prachtig om te zien en heerlijk om te eten



BROOD VAN THE BREAD COMPANY
Huisgebakken stokbrood, lekker knapperig en luchtig
Rustiek desembrood, rustiek donker desembrood
Mediterraans brood, mediterraans brood welke is ingewreven met olijfolie, tijm, rozemarijn, knoflook en grof zeezout
met olijfolie, tijm, rozemarijn, knoflook en grof zeezout
Smulkäse, gebaseerd op door ons geselecteerde roomkaas met prei, peterselie en iets knoflook

Kampvuursoep en broodje bockworst € 8,50 p.p.,

vanaf 20 personen

Met z’n allen om het kampvuur. Een driepoot en een grote heksenketel vol geurige tomatensoep (andere soepen
op aanvraag), brood erbij en worstjes opwarmen boven het vuur. U regelt het kampvuur, wij zorgen voor de rest.

Pannenkoek bakken € 8,50 p.p.,

vanaf 20 personen

Wij verzorgen alle materialen, van kooktoestel tot ingrediënten. Met z’n allen tegelijk heerlijke stapels
pannenkoeken bakken.

All-inclusive scholen, op aanvraag
Voor scholen regelen wij een eenvoudig maar kwalitatief goed all-in concept. Ontbijt en lunchpakket met vers
brood, een lekker frietje of bbq voor het avondeten en onbeperkt koffie/thee en limonade. Vraag naar de
mogelijkheden.

