Caterin�

Koude schotels en koude buffetten

Rundvleessalade

Zalmsalade

Prijs per persoon

Prijs per persoon

Deze rundvleessalade is rijkelijk gegarneerd met:

Deze vissalade is verfijnd gegarneerd met:

Ham/asperge rolletjes

Krabsticks

Brie

Garnalen

Tomaat, komkommer

Tomaat/ komkommer.

Rauwkost

Rauwkost

Gevulde eitjes

Gevulde eitjes

Diversen soorten fruit

Verse fruit salade

Geleverd met verschillende soorten vers afgebakken

Geleverd met verschillende soorten vers afgebakken

stokbrooden verse kruidenboter

stokbrooden verse kruiden boter

€ 5,50

€ 8,50
*Eventueel uit te breiden met diversen soorten gerookte vis.

Kartoffelsalade

Pastasalade

Prijs per persoon

Prijs per persoon

Deze salade bestaat uit:

Deze salade bestaat uit verschillende Italiaanse dingen, en

Uitgebakken spek

word gegarneerd met:

Diversen soorten fruit

Zwarte olijven en paprika

Gerookte bacon

Chorizo

Fijn gesneden prei en lente ui

Zongedroogde tomaten

Rauwkost

Courgette

€ 4,95

Rauwkost

€ 4,95

Buffet 1

Prijs per persooon
Rundvleessalade rijkelijk gegarneerd
Nieuwe haring en gerookte zalm
2 soorten schepsalade
Olijven met geitenkaas
Tapanade met toast
Verse fruit salade
Diversen sauzen
Diversen Broodsoorten, wit en bruin + kruidenboter
* Eventuele warme aanvulling, keuze uit een van deze
warme gerechten(op een pistolet):
Hete kip met ananas
Gehaktballetjes in satésaus
Shoarma met pitabrood,
en keuze uit whisky of knoflooksaus

€ 12,50

Buffet 2
Prijs per persoon
3 soorten schepsalade
Kaasplank met diversen soorten Franse en Hollandse kaas.
Zalmsandwich + kipsandwich
Verse fruitsalade
Rauwkost
Diversen soorten tapas
Verschillende broodsoorten, wit en bruin + kruidenboter
* keuze uit een van deze warme gerechten(op een
pistolet):
Beenham met een honingmosterd saus
Fricandeau met een bijpassende saus
kip in satesaus
Kip met ananas in een zoetzure saus

€ 13,50

Visbuffet

Prijs per persoon
Vissalade of huzarensalade
Gevulde eieren
Verse fruitsalade
Rauwkost
Visschaal bestaande uit: zalm, makreel, Hollandse nieuwe,
krabsticks en garnalen
Stokbrood + kruidenboter
Cocktailsaus en remouladesaus

€ 14,50

Lunch
Lunchen en 12 uurtje
Wilt u tussen de middag lekker uitgebreid lunchen? Dan kunt u bij ons kiezen uit verschillende broodjes.
En bij bestelling van 10 broodjes komen wij ze leveren.

Standaard baguette met sla en dressing
- Gezond (ham, kaas, komkommer, tomaat, ei, dressing)
- Filet americain met gesneden uitjes
- Zalm met bieslookroom kaas
- Kip kerrie met komkommer

Warme broodjes (standaard baguette met sla en dressing)
- Beenham met honingmosterd saus
- Shoarma met knoflook of whiskysaus
- Hawai. (ham,kaas en ananas verwarmd in de oven)
- Hete kip met ananas
- Boerenkip, boerengehakt. (boeren: ui,paprika,spek,
champignons)
- fricandeau + ui en honingmosterdsaus

Diversen aanvullingen
Verschillende sorrtenragout ( kip, champignon, rundvlees)

€ 3,00

met pasteitje
Verse groentesoep

€ 3,00

Verse groente/-tomatensoep met ballen

€ 3,00

Gekookt eitje

€ 1,00

Worstenbroodjes/saucijzenbroodjes

€ 1,60

Vers fruit

€ 1,80

Dranken
- Melk, karnemelk
- Verse jus d Orange
- Appelsap
- Fruitdrank
- Koffie/thee

