DE REIGER CATERING
Pastoor Clercxstraat 62
5465 RJ Zijtaart
0413 – 343 382
info@dereigerhoreca.nl

Catering De Reiger

De Reiger is in Zijtaart en omstreken bekend door zowel het gezellige restaurant als de
catering op locatie. Wij leveren een goede kwaliteit voor een betaalbare prijs. Daarom zijn wij
een perfecte partner voor partijen en evenementen.
Er zijn veel mogelijkheden binnen De Reiger. Heeft u een familiefeest, verjaardag, bruiloft,
receptie of een koffietafel? Wij zoeken met u naar een passend culinair antwoord. Daarnaast
kunnen wij op een door u gewenste locatie een compleet feest verzorgen, inclusief tenten,
licht en geluid, personeel en hapjes en drankjes. Uw gasten zijn onze gasten en wij doen ons
uiterste best om alles naar wens te laten verlopen. Als u geen culinaire verzorging nodig heeft,
kunt u tevens bij ons terecht voor het huren van diverse materialen en producten.
• Alle buffetten zijn inclusief levering van borden, bestek en servetten.
• Wij doen graag de afwas voor u.
• Bezorg- en ophaalkosten zijn afhankelijk van de locatie, voor de tarieven hiervan verwijzen
wij u naar pagina 5.
• U kunt het aantal opgegeven personen uiterlijk 4 dagen voor de geplande datum nog
wijzigen. Indien niet tijdig doorgegeven zijn wij genoodzaakt om het volledige bedrag in
rekening te brengen.
• Met ingang van 20 maart 2022 worden de bestelling en prijzen gehanteerd volgens het
catering boekje van maart 2022.
• Indien u specifieke verzoeken heeft voor een van uw gasten, vragen wij u dit vooraf kenbaar
te maken bij uw bestelling. Wanneer er sprake is van een allergie proberen wij hier zoveel
mogelijk rekening mee te houden en onze gerechten hierop aan te passen. Wij kunnen
echter niet volledig uitsluiten dat er kruisbesmetting met allergenen in onze keuken
ontstaat.
• Zorg dat wanneer de bezorger de spullen op komt halen dat alles netjes opgeruimd bij
elkaar staat. Indien dit niet het geval is zijn we genoodzaakt om de uren van de bezorger
door te berekenen.
Wij hopen u hiermee van voldoende informatie te hebben voorzien en staan met ons team
klaar om voor u aan de slag te gaan.
Met vriendelijke groet,
Mike Versantvoort
Team De Reiger
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BEZORGEN EN OPHALEN

Wij kunnen alles voor u bezorgen en ophalen, alleen zijn hier kosten aan verbonden. Wij bieden
u aan om zelf de spullen op te halen om deze kosten te besparen.
Gemeente Meijerijstad (Veghel, Schijndel, Sint-Oedenrode en kerkdorpen)
Bezorgkosten € 13,50
Ophaalkosten € 13,50
Gemeente Laarbeek (Mariahout, Lieshout, Beek en Donk en Aarle-Rixtel)
Bezorgkosten € 13,50
Ophaalkosten € 13,50
Gemeente Uden (Uden, Volkel en Odiliapeel)
Bezorgkosten € 13,50
Ophaalkosten € 13,50
Gemeente Bernheze (Heesch, Heeswijk Dinther, Vorstenbosch, Loosbroek, Nistelrode
en Vinkel)
Bezorgkosten € 15,00
Ophaalkosten € 15,00
Gemeente Gemert-Bakel (Gemert, Bakel, Handel, De Mortel en Elsendorp)
Bezorgkosten € 15,00
Ophaalkosten € 15,00
Gemeente Boekel (Boekel, Huize Padua en Venhorst)
Bezorgkosten € 15,00
Ophaalkosten € 15,00
Zit uw gemeente hier niet tussen, dan zullen de kosten worden berekend aan het aantal km
en tijdsduur van het bezorgen en ophalen.
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COMPLETE FEESTEN

Wilt u een goed georganiseerd feest, waarbij u zich geen zorgen hoeft te maken, dan bent u
bij Catering De Reiger aan het goede adres.
Elke gelegenheid is anders en het is verstandig om goed na te denken over wat de
mogelijkheden zijn. De Reiger heeft alles in huis om uw feest succesvol te laten verlopen.
Wij maken graag een afspraak met u om uw wensen te bespreken. Door onze jarenlange
ervaring kunnen wij maatwerk bieden bij het organiseren van uw festiviteit. Met behulp van
ons advies, komen we samen tot de juiste keuze. Het is vrijblijvend om een offerte op te
vragen (Wij helpen u graag, ook al hoeven wij een onderdeel van het feest niet te verzorgen).
Een greep uit onze artikelen waar u gebruik van kunt maken tijdens uw feest:
• Bar
• Koelkasten
• Barombouw
• Tafels
• Stoelen
• Bartafels
• Krukken
• Geluid
• Buffettafels
• Service
• Glaswerk
• Personeel
• Tenten
• Toiletwagen
• Licht
Voor meer informatie kunt u ook onze website raadplegen. Hier staan foto’s van de
verhuurspullen op.
Ook kunt u ons bereiken op 0413 - 34 33 82. Wij staan u graag te woord.
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KOUDE SCHOTELS

Alle koude schotels zijn te bestellen vanaf 8 personen.

Rundvleessalade met vlees

per persoon € 8,95

200 gram rundvleessalade in een kom geserveerd met gevulde eitjes. Daarnaast wordt een
schaal met 4 verschillende soorten vlees gepresenteerd met een garnituur van groenten en
fruit. Vers gebakken stokbrood, kruidenboter, knoflooksaus, cocktailsaus en 2 verschillende
salades.
Rundvleessalade met vis

per persoon € 9,95

200 gram rundvleessalade in een kom geserveerd met gevulde eitjes. Daarnaast wordt een
schaal met 4 verschillende soorten vis gepresenteerd met een garnituur van groenten en fruit.
Vers gebakken stokbrood, kruidenboter, knoflooksaus, cocktailsaus en 2 verschillende salades.
Luxe rundvleessalade ‘De Reiger’ (klein koud buffet)

per persoon € 15,95

150 gram rundvleessalade in een kom geserveerd met gevulde eitjes. Daarnaast wordt een
schaal met 4 verschillende soorten vis en 4 verschillende soorten vlees gepresenteerd. De
schaal is opgemaakt met exotisch fruit en verder aangevuld met diverse garnituren van
groenten en fruit. Vers gebakken stokbrood, kruidenboter, cocktailsaus, knoflooksaus en
2 verschillende salades hierbij geserveerd.
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SOEPBUFFET

U kunt een keuze maken uit verschillende soorten soepen met de bijbehorende garnituren.
Vanaf 8 personen te bestellen.
U kunt een keuze maken uit de volgende soepen:
• Chinese tomatensoep met stukjes kip en preiringen
• Boerengroentesoep met soepballetjes, soepvlees en grove soepgroenten
• Romige champignonsoep met stukjes champignon
• Gebonden kreeftensoep met stukjes krab en garnalen
• Seizoensoepen
Bijbehorende garnituren:
• Verschillende soorten stokbrood • Croutons
• Kruidenboter • Knapperbolletjes
• Aioli
Keuze uit 2 soepen, 1 kop soep per persoon
Keuze uit 2 soepen, 2 koppen soep per persoon

per persoon € 4,25
per persoon € 6,75

Uitbreiding broodjes
De soepen zijn eventueel uit te breiden met zachte broodjes en harde broodjes met diverse
soorten beleg. In overleg met ons, kunt u dit uitbreiden.
Uitbreiding luxe broodplank
De soepen zijn eventueel uit te breiden met een luxe broodplank met breekbrood, kruidenboter
en tapenade. Kosten bedragen €1,95 per persoon.

Goed om te weten
• Bij bezorging en / of ophalen komen bijbehorende kosten. Zie pagina 4
• De soepen worden geserveerd met soepkommen, schotels, lepels en servetten
• Wij doen de afwas voor u
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NAGERECHTEN

Nog zin in iets lekkers na het hoofdgerecht? Kies dan uit een van onze vele nagerechten.
Te bestellen vanaf 8 personen.
Nagerechtenbuffet 1 per persoon € 5,25
• Baverois longeur met verschillende smaken (± 155 gram per persoon).
Nagerechtenbuffet 2 per persoon € 6,95
• Baverois longeur met verschillende smaken (± 155 gram per persoon).
• Kleine glaasjes met verschillende desserts.
• Slagroom
Nagerechtenbuffet 3 per persoon € 5,50
• Softijs
• Warme kersen
Deze buffetten zijn uit te breiden met:
IJs (1 bolletjes) (vanille, aardbei, chocolade in overleg met u)
Warme kersen
Softijs
Omelet Siberienne (Cake en ijs besprenkeld met marasquin en eiwit)
Dessert in kleine glaasjes geserveerd (soort dessert in overleg met u)
Slagroom

per persoon € 1,50
per persoon € 1,50
per persoon € 1,50
per persoon € 2,75
per persoon € 2,00
per persoon € 1,00

Sharing Dinner nagerecht per persoon € 8,25
Wij kunnen per 4 personen een bord opmaken met verschillende soorten nagerechtjes.
De bedoeling is dat het bord in het midden van de tafel komt te staan en dat u per 4 personen
het nagerecht deelt. In overleg met u, stellen wij de nagerechtjes samen tot een compleet
dessert.

Goed om te weten
• Bij bezorging en / of ophalen komen bijbehorende kosten. Zie pagina 4
• De soepen worden geserveerd met soepkommen, schotels, lepels en servetten
• Wij doen de afwas voor u
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FINGERFOOD BUFFET

Optie 1
• Broodje shoarma
• Spareribs uit onze cateringmarinade
• Krokant gebakken kipdelen
• IJsbergsla
• Knoflooksaus
• Cocktailsaus
• Barbecuesaus

per persoon € 11,95

Optie 2
• Broodje beenham
• Broodje hamburger
• Krokant gebakken kipdelen
• IJsbergsla
• Cocktailsaus
• Barbecuesaus

per persoon € 11,95

Optie 3
• Broodje kipshoarma
• Broodje pulled pork
• IJsbergsla
• Chilimayonaise
• Cocktailsaus
• Knoflooksaus

per persoon € 11,95

Goed om te weten
• Bij bezorging en / of ophalen komen bijbehorende kosten. Zie pagina 4
• De soepen worden geserveerd met soepkommen, schotels, lepels en servetten
• Wij doen de afwas voor u

VEGETARISCH EN VEGANISTISCH

Heeft u een aantal vegetarische of veganistische gasten? Hier kunnen wij voor zorgen. U kunt
voor de grootste groep gasten een buffet kiezen uit ons boekje en voor het aantal vegetarisch
of veganistische gasten kunt u het volgende buffet bestellen.
Vegetarisch
• Vegetarische quiche van geitenkaas en zongedroogde tomaten
• Vegetarische burger
• Roergebakken groenten
• Gebakken aardappelen
• Vegetarische salade
• Stokbrood en kruidenboter
Veganistisch
• Quinoaburger
• Linzenburger
• Roergebakken groenten
• Gebakken aardappelen
• Veganistische salade
• Stokbrood en tapenade
Prijs per persoon € 19,00
Bij een Italiaans buffet of een stamppotten buffet kunnen wij aangepaste gerechten maken.
Dit is altijd in overleg met de opdrachtgever.

Goed om te weten
• Bij bezorging en / of ophalen komen bijbehorende kosten. Zie pagina 4
• De soepen worden geserveerd met soepkommen, schotels, lepels en servetten
• Wij doen de afwas voor u
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BUFFET “DE HUISMUS“

Heeft u al gehoord van onze overheerlijke beenhammetjes? Het vlees valt van het bot af en
smelt weg op uw tong.
• Gemarineerde beenhammetjes, heerlijk mals en overgoten met whisky en bruine suiker
• Gegratineerde aardappelen met room, ui en kaas
• Huzarensalade in een kom geserveerd met gevulde eitjes
• 3 verschillende verse salades
• Versgebakken stokbrood
• Kruidenboter
• Barbecuesaus
• Cocktailsaus
Vanaf 8 tot 15 personen
Vanaf 15 tot 30 personen
Vanaf 30 personen
Het buffet is uit te breiden met:
Fruitbowl (diverse soorten vers fruit, 100 gram p.p.)
Schaal met roosjes gerookte zalm,
mooi opgemaakt met een groente garnituur
Schaal met roosjes Spaanse ham met meloen,
mooi opgemaakt met een groente garnituur
Schaal met stukjes forel/makreel,
mooi opgemaakt met een groente garnituur
Schaal met carpaccio van rundvlees, truffelmayonaise, sla,
pijnboompitjes, spekjes en oude kaas. (25 gram vlees per persoon)
Luxe broodplank met breekbrood, kruidenboter en tapenade

per persoon € 16,75
per persoon € 15,50
per persoon € 14,25

per persoon € 1,75
per persoon € 1,75
per persoon € 1,75
per persoon € 1,75
per persoon € 2,25
per persoon € 1,95

Goed om te weten
• Bij bezorging en / of ophalen komen bijbehorende kosten. Zie pagina 4
• De soepen worden geserveerd met soepkommen, schotels, lepels en servetten
• Wij doen de afwas voor u
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BUFFET “DE MEREL“

Bent u niet echt een vis liefhebber, maar houdt u meer van vlees? Dan is dit buffet de perfecte
oplossing.
• Gesneden langzaam gegaarde varkensrib met onze bekende champignonroomsaus
• Kip met ketjapsaus, uien en diverse soorten noten
• Mini gehaktballetjes met satésaus
• In bouillon gekookte rijst en diverse garnituur van erwten, maïs en paprika
• Huzarensalade in een kom geserveerd met gevulde eitjes
• 3 verschillende verse salades
• Versgebakken stokbrood
• Kruidenboter
Vanaf 8 tot 15 personen
Vanaf 15 tot 30 personen
Vanaf 30 personen
Het buffet is uit te breiden met:
Fruitbowl (diverse soorten vers fruit, 100 gram p.p.)
Schaal met roosjes gerookte zalm,
mooi opgemaakt met een groente garnituur
Schaal met roosjes Spaanse ham met meloen,
mooi opgemaakt met een groente garnituur
Schaal met stukjes forel/makreel,
mooi opgemaakt met een groente garnituur
Schaal met carpaccio van rundvlees, truffelmayonaise, sla,
pijnboompitjes, spekjes en oude kaas. (25 gram vlees per persoon)
Luxe broodplank met breekbrood, kruidenboter en tapenade

per persoon € 18,50
per persoon € 17,50
per persoon € 16,50

per persoon € 1,75
per persoon € 1,75
per persoon € 1,75
per persoon € 1,75
per persoon € 2,25
per persoon € 1,95

Goed om te weten
• Bij bezorging en / of ophalen komen bijbehorende kosten. Zie pagina 4
• De soepen worden geserveerd met soepkommen, schotels, lepels en servetten
• Wij doen de afwas voor u
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BUFFET “DE OOIEVAAR“

• Stukjes kipfilet in stroganoffsaus
• Stukjes gebakken varkenshaas met onze bekende champignonroomsaus
• Mini gehaktballetjes met satésaus
• Spareribs uit onze cateringmarinade
• In bouillon gekookte rijst en diverse garnituur van erwten, maïs en paprika
• Gegratineerde aardappelen met room, ui en kaas
• Huzarensalade in een kom geserveerd met gevulde eitjes
• 3 verschillende verse salades
• Versgebakken stokbrood
• Kruidenboter
Vanaf 8 tot 15 personen
Vanaf 15 tot 30 personen
Vanaf 30 personen
Het buffet is uit te breiden met:
Fruitbowl (diverse soorten vers fruit, 100 gram p.p.)
Schaal met roosjes gerookte zalm,
mooi opgemaakt met een groente garnituur
Schaal met roosjes Spaanse ham met meloen,
mooi opgemaakt met een groente garnituur
Schaal met stukjes forel/makreel,
mooi opgemaakt met een groente garnituur
Schaal met carpaccio van rundvlees, truffelmayonaise, sla,
pijnboompitjes, spekjes en oude kaas. (25 gram vlees per persoon)
Luxe broodplank met breekbrood, kruidenboter en tapenade

per persoon € 18,95
per persoon € 17,95
per persoon € 16,45

per persoon € 1,75
per persoon € 1,75
per persoon € 1,75
per persoon € 1,75
per persoon € 2,25
per persoon € 1,95

Goed om te weten
• Bij bezorging en / of ophalen komen bijbehorende kosten. Zie pagina 4
• De soepen worden geserveerd met soepkommen, schotels, lepels en servetten
• Wij doen de afwas voor u
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BUFFET “DE REIGER“

Wilt u graag een combinatie van vis en vlees? Dan hebben wij een hele lekkere oplossing voor u.
• Diverse soorten vis op een bedje van groenten en geserveerd met een vissaus
• Mini gehaktballetjes met satésaus
• Stukjes gebakken varkenshaas met onze bekende champignonroomsaus
• Grootmoedersstoofpotje van rundvlees met diverse groenten
• Gegratineerde aardappelen met room, ui en kaas
• In bouillon gekookte rijst met diverse garnituur van erwten, maïs en paprika
• Huzarensalade in een kom geserveerd met gevulde eitjes
• 3 verschillende verse salades
• Vers gebakken stokbrood
• Kruidenboter
Vanaf 8 tot 15 personen
Vanaf 15 tot 30 personen
Vanaf 30 personen
Het buffet is uit te breiden met:
Fruitbowl (diverse soorten vers fruit, 100 gram p.p.)
Schaal met roosjes gerookte zalm,
mooi opgemaakt met een groente garnituur
Schaal met roosjes Spaanse ham met meloen,
mooi opgemaakt met een groente garnituur
Schaal met stukjes forel/makreel,
mooi opgemaakt met een groente garnituur
Schaal met carpaccio van rundvlees, truffelmayonaise, sla,
pijnboompitjes, spekjes en oude kaas. (25 gram vlees per persoon)
Luxe broodplank met breekbrood, kruidenboter en tapenade

per persoon € 19,95
per persoon € 18,95
per persoon € 17,50

per persoon € 1,75
per persoon € 1,75
per persoon € 1,75
per persoon € 1,75
per persoon € 2,25
per persoon € 1,95

Goed om te weten
• Bij bezorging en / of ophalen komen bijbehorende kosten. Zie pagina 4
• De soepen worden geserveerd met soepkommen, schotels, lepels en servetten
• Wij doen de afwas voor u
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STAMPPOTTENBUFFET

Lekker voor in de winter. Een lekkere stevige maaltijd, waar iedereen dol op is.
U krijgt van ons de keuze om zelf 3 soorten stamp uit te kiezen:
• Wortel met ui stamppot
• Boerenkool stamppot
• Zuurkool stamppot
• Ham-Prei stamppot
• Rookworst
• Vers gebakken spek
• Grootmoeders stoofpotje van rundvlees met diverse groenten
• Gehaktballen in jus met ui
• Franse mosterd en appelmoes
Vanaf 15 tot 30 personen
Vanaf 30 personen

per persoon € 18,95
per persoon € 17,50

Ook kunnen wij rekening houden met personen die vegetarisch zijn of geen varkensvlees
mogen hebben. dit is altijd in overleg met u.

Goed om te weten
• Bij bezorging en / of ophalen komen bijbehorende kosten. Zie pagina 4
• De soepen worden geserveerd met soepkommen, schotels, lepels en servetten
• Wij doen de afwas voor u
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ITALIAANS BUFFET

Om in heerlijke Italiaanse sferen te komen, hebben wij dit overheerlijke pastabuffet voor u
samengesteld.
• Gebakken zalmfilet op een bedje van groenten en geserveerd met een vissaus
• Kipfilet in romige pestosaus met zongedroogde tomaat en ui
• Gehaktballetjes in Italiaanse tomatensaus
• Varkenshaas in een heerlijke Italiaanse kruidensaus
• Lasagne met gehakt en tomatensaus
Spaghetti en pasta penne met de volgende pastasauzen:
• Bolognesesaus van tomaten en gehakt
• Carbonara saus bestaande uit spekjes, room en Parmezaanse kaas
• Italiaanse salade van gemixte sla, olijven, mozzarella, rode ui en paprika
• 3 verschillende verse salades
• Diverse soorten stokbrood
Vanaf 30 personen prijs

per persoon € 17,75

Het Italiaans buffet heeft eventueel ook een aantal vegetarische opties.

Goed om te weten
• Bij bezorging en / of ophalen komen bijbehorende kosten. Zie pagina 4
• De soepen worden geserveerd met soepkommen, schotels, lepels en servetten
• Wij doen de afwas voor u
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HAPJESBUFFET

Wilt u toch iets anders dan een gewoon buffet, kies dan voor ons hapjes buffet.
Niet gewoon een buffet, maar uitgebreid met diverse lekkernijen, die op een leuke manier bij
u thuis worden gepresenteerd. Te bestellen vanaf 30 personen.

• Gerookte zalm
• Gerookte forel
• Ardennerham met meloen
• Carpaccio van rundvlees met
truffelmayonaise, pesto, pijnboompitjes,
kaas en spekjes
• Krabsalade met bieslook en ravigottesaus
• Noorse garnalen
• Gevulde eieren
• Ham met asperges
• Huzarensalade
• 3 verschillende verse salades
• Kaasplankje van diverse Hollandse en
Franse kazen

• Worstplankje van diverse soorten worst
en paté
• Toastjes en crackers
• Vers gebakken stokbrood en mini broodjes
• Kruidenboter
• Cocktailsaus
• Knoflooksaus
• Warme gedeelte:
• Spareribs uit onze catering marinade
• Krokante kip
• Mini Gehaktballetjes in satésaus
• Varkensrib met champignons, spek en ui

Prijs per persoon: € 19,95
Uitbreiding Prijs per persoon: € 2,75
Dit buffet kunt u ook uitbreiden, zodat het een maaltijd vullend buffet zal worden. U kunt dit
buffet uitbreiden met de volgende items:
• Roseval aardappeltjes met rozemarijn, tijm en zeezout
• In bouillon gekookte rijst met diverse groenten
• Halve mini beenhammetjes gemarineerd met suiker, whisky en mosterd

Goed om te weten
• Bij bezorging en / of ophalen komen bijbehorende kosten. Zie pagina 4
• De soepen worden geserveerd met soepkommen, schotels, lepels en servetten
• Wij doen de afwas voor u
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KEUZE BUFFET 1

Kunt u niet kiezen uit een van onze buffetten, dan is dit buffet perfect voor u. De prijs is
afhankelijk van het aantal keuzes die u maakt. Te bestellen vanaf 20 personen.
Voor 4 keuzes uit de hoofdgerechten
Voor 5 keuzes uit de hoofdgerechten

per persoon € 20,75
per persoon € 21,75

De volgende koude gerechten zitten standaard bij dit buffet:
• Huzarensalade in een kom geserveerd met gevulde eitjes
• 4 verschillende salades
• Spiegel/schaal met gerookte zalm, opgemaakt met een mooi groente garnituur
• Spiegel/schaal met Spaanse ham, opgemaakt met een mooi groente garnituur
• Stokbrood en kruidenboter
U kunt 4 of 5 keuzes maken uit de volgende hoofdgerechten:
• Stukjes gebakken varkenshaas met onze bekende champignonroomsaus, bereidt met verse room
• Krokant gebakken kipdelen
• Gehaktballetjes in tomatensaus
• Diverse soorten vis op een bedje van groenten en geserveerd met vissaus
• Kip in ketjapsaus met ui en diverse noten
• Kipfilet in romige pestosaus
• Gehaktballetjes in heerlijke satésaus
• Varkensrib met gebakken spek, ui en champignons
• Grootmoeders stoofpotje van rundvlees met diverse groenten
• Spareribs uit onze cateringmarinade
• Halve mini beenham gemarineerd met suiker, whisky en mosterd
• Stukjes kipfilet in stroganoffsaus
U kunt 2 keuzes maken uit de volgende bijgerechten:
• Gegratineerde aardappelen met verse room en kaas
• Gebakken aardappels met ui en spek
• Gestoofde krieltjes met roomboter en peterselie
• Gekookte witte rijst
• Roseval aardappels met olijfolie, rozemarijn, tijm en zeezout uit de oven
• In bouillon gekookte rijst met diverse groenten zoals erwten, maïs en paprika

Goed om te weten
• Bij bezorging en / of ophalen komen bijbehorende kosten. Zie pagina 4
• De soepen worden geserveerd met soepkommen, schotels, lepels en servetten
• Wij doen de afwas voor u
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KEUZE BUFFET 2

De prijs is afhankelijk van het aantal keuzes die u maakt. Te bestellen vanaf 20 personen.
Voor 4 keuzes uit de hoofdgerechten
Voor 5 keuzes uit de hoofdgerechten

per persoon € 21,95
per persoon € 23,50

De volgende koude gerechten zitten standaard bij dit buffet:
• Huzarensalade in een kom geserveerd met gevulde eitjes
• 4 Verschillende salades
• Spiegel / schaal met carpaccio van rundvlees, pijnboompitjes, truffelmayonaise, spekjes en kaas
• Spiegel / schaal met gerookte makreelfilet
• Spiegel / schaal met gerookte zalm, opgemaakt met een mooi groente garnituur
• Spiegel / schaal met Spaanse ham, opgemaakt met een mooi groente garnituur
• Stokbrood en kruidenboter
U kunt 4 of 5 keuzes maken uit de volgende hoofdgerechten:
• Stukjes gebakken varkenshaas met onze bekende champignonroomsaus, bereidt met verse room
• Krokant gebakken kipdelen
• Gehaktballetjes in tomatensaus
• Diverse soorten vis op een bedje van groenten en geserveerd met vissaus
• Kip in ketjapsaus met ui en diverse noten
• Kipfilet in romige pestosaus
• Gehaktballetjes in heerlijke satésaus
• Varkensrib met gebakken spek, ui en champignons
• Grootmoeders stoofpotje van rundvlees met diverse groenten
• Spareribs uit onze cateringmarinade
• Halve mini beenham gemarineerd met suiker, whisky en mosterd
• Grote beenham gemarineerd met suiker, whisky en mosterd
U kunt 2 keuzes maken uit de volgende bijgerechten:
• Gegratineerde aardappelen met verse room en kaas
• Gebakken aardappels met ui en spek
• Gestoofde krieltjes met roomboter en peterselie
• Gekookte witte rijst
• Roseval aardappels met olijfolie, rozemarijn, tijm en zeezout uit de oven
• In bouillon gekookte rijst met diverse groenten zoals erwten, maïs en paprika
Goed om te weten
• Bij bezorging en / of ophalen komen bijbehorende kosten. Zie pagina 4
• De soepen worden geserveerd met soepkommen, schotels, lepels en servetten
• Wij doen de afwas voor u
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BARBECUE BUFFET 1

Te bestellen vanaf 10 personen. Wij zorgen voor 5 stuks vlees/vis per persoon.
De volgende gerechten zitten standaard bij dit buffet:
• Barbecue worst
• Hamburger
• Varkens satéstokjes
• Gemarineerde kipfilét
• Gemarineerde varkens speklap
Verder wordt het buffet nog uitgebreid met:
• Huzarensalade
• 4 verschillende verse salades
• Satésaus (warm)
• Knoflooksaus
• Cocktailsaus
• Barbecuesaus
• Vers gebakken stokbrood en kruidenboter
Te bestellen vanaf 10 personen

per persoon € 15,50

Wilt u graag een kok die dit voor u bakt? Vraag na voor de beschikbaarheid en kosten.
Wilt u graag dit barbecuepakket nog verder uitbreiden?
U kunt zelf het onderstaande toevoegen:
Zalmfilet
Gambaspies
Fruitbowl (diverse soorten vers fruit, 100 gram p.p.)

Per stuk € 3,25
Per stuk € 3,25
Per persoon € 1,75

Goed om te weten
· Vanaf 20 personen krijgt u een barbecue en het gas er gratis bij
· Bent u met minder dan 20 personen,
dan kunt u een barbecue en het gas er los bij huren
· Huur barbecue en gas € 35,00 inclusief afwaskosten
· Bij bezorging en / of ophalen komen bijbehorende kosten. Zie pagina 4
· Dit buffet wordt geserveerd met borden, bestek en servetten
· Wij doen de afwas voor u
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BARBECUE BUFFET 2

Te bestellen vanaf 10 personen. Wij zorgen voor 5 stuks vlees/vis per persoon.
De volgende gerechten zitten standaard bij dit buffet:
• Gemarineerde rundersteak
• Varkens satéstokjes
• Gemarineerde varkenskarbonade
• Hamburgers
• Gemarineerde kipfilét
• Gamba spies
• Zalmfilet
Verder wordt het buffet nog uitgebreid met:
• Huzarensalade
• 4 verschillende verse salades
• Satésaus (warm)
• Pepersaus (warm)
• Knoflooksaus
• Cocktailsaus
• Barbecuesaus
• Vers gebakken stokbrood en kruidenboter
Te bestellen vanaf 10 personen

per persoon € 18,25

Dit is eventueel uit te breiden met fruitbowl à € 1,75 per 100 gram.
Wilt u graag een kok die dit voor u bakt? Vraag na voor de beschikbaarheid en kosten.

Goed om te weten
Vanaf 20 personen krijgt u een barbecue en het gas er gratis bij
Bent u met minder dan 20 personen,
dan kunt u een barbecue en het gas er los bij huren
· Huur barbecue en gas € 35,00 inclusief afwaskosten
· Bij bezorging en / of ophalen komen bijbehorende kosten. Zie pagina 4
· Dit buffet wordt geserveerd met borden, bestek en servetten
· Wij doen de afwas voor u

·
·
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VEGETARISCHE BARBECUE

De volgende gerechten zitten standaard bij dit buffet:
• Groentespies met verschillende groenten
• Gepofte aardappel
• Vegetarische worst
• Vegetarische burger
• Zoete maiskolf
Verder wordt het buffet nog uitgebreid met:
• Vegetarische salades (het aantal salades is afhankelijk van het aantal personen)
• Tzatziki
• Cocktailsaus
• Knoflooksaus
• Barbecuesaus
• Vers gebakken stokbrood en kruidenboter
Ook bij de andere barbecue pakketten bij te bestellen

per persoon € 19,00

Dit is eventueel uit te breiden met fruitbowl à € 1,75 per 100 gram.

Goed om te weten
Vanaf 20 personen krijgt u een barbecue en het gas er gratis bij
Bent u met minder dan 20 personen,
dan kunt u een barbecue en het gas er los bij huren
· Huur barbecue en gas € 35,00 inclusief afwaskosten
· Bij bezorging en / of ophalen komen bijbehorende kosten. Zie pagina 4
· Dit buffet wordt geserveerd met borden, bestek en servetten
· Wij doen de afwas voor u

·
·
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KEUZE BARBECUE BUFFET

U kunt zelf een barbecue samenstellen. Te bestellen vanaf 10 personen. Het is de bedoeling dat
u minimaal 4 stukken vlees / vis per persoon besteld, zodat er een complete barbecue ontstaat.
• Varkenssaté € 0,95
• Varkensspeklap gemarineerd € 1,70
• Varkens karbonade gemarineerd € 1,85
• Kip saté € 0,95
• Hamburgers € 1,60
• Barbecue worstje € 1,60
• Spareribs in onze cateringmarinade € 2,50

• Gemarineerde biefstuk € 2,75
• Zalm € 3,25
• Gambaspies € 3,25
• Groentespies € 2,50
• Zoete maïskolf € 2,50
• Gepofte aardappel met tzatziki € 2,00

De volgende gerechten zijn per kilo te bestellen. Het aantal kilo’s kan afwijken i.v.m. de
grootte van het stuk vlees dat u krijgt, prijs is op aanvraag:
• Picanha (± 2 kg.)
• Tomahawk steak (± 1 kg.)
• Cote de Boueff (± 550 gr.)
• Buikspek gegaard en gemarineerd (± 2,5 kg.)
Dit zit standaard bij de barbecue:
• Huzarensalade
• 4 Verschillende verse salades
• Satésaus
• Knoflooksaus
• Cocktailsaus
• Barbecuesaus
• Vers gebakken stokbrood en kruidenboter

per persoon €7,75

Wilt u graag een kok die dit voor u bakt? Vraag na voor de beschikbaarheid en kosten.
Dit is eventueel uit te breiden met fruitbowl à € 1,75 per 100 gram.

Goed om te weten
· Vanaf 20 personen krijgt u een barbecue en het gas er gratis bij
· Bent u met minder dan 20 personen,
dan kunt u een barbecue en het gas er los bij huren
· Huur barbecue en gas € 35,00 inclusief afwaskosten
· Bij bezorging en / of ophalen komen bijbehorende kosten. Zie pagina 4
· Dit buffet wordt geserveerd met borden, bestek en servetten
· Wij doen de afwas voor u

DRIE- EN VIERGANGENMENU

Wij verzorgen ook een 3 en 4 gangenmenu bij u aan huis of op uw bedrijf. De gangen worden
hierbij bereid door een kok. Dit is te bestellen vanaf 30 personen. Een drie- en viergangenmenu
stellen wij in overleg met u samen.
Hoe gaat het te werk?
1. U beslist hoeveel gangen u wilt hebben
2. Vervolgens neemt u contact met ons op via de telefoon of e-mail
3. Wij sturen u eventueel wat extra informatie toe
4. Daarna maken we een afspraak om alles tot in de puntjes te bespreken
5. Tot slot kunt u genieten van een culinair drie- of viergangendiner
Kosten
Een 3-gangen diner inclusief kok zal € 42,50 per persoon bedragen.
Een 4-gangen diner inclusief kok zal € 46,50 per persoon bedragen.
Bediening
Wilt u graag dat wij het diner ook uit serveren? Vraag na voor de beschikbaarheid en kosten
van de bediening.

Goed om te weten
• Bij bezorging en / of ophalen komen bijbehorende kosten. Zie pagina 4
• De soepen worden geserveerd met soepkommen, schotels, lepels en servetten
• Wij doen de afwas voor u
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WALKING DINNER

Een walking dinner is een overheerlijk diner in wel een heel bijzondere vorm. Een aantal
verschillende kleine gerechten vormen samen één compleet diner.
Het voordeel van een walking dinner is, dat u en uw gasten niet aangewezen zijn op één
zitplaats. De gerechten zijn gemakkelijk te eten, want alles wordt op kleine bordjes of in kleine
glaasjes gepresenteerd. Wij serveren u een passende portie, zodat u de gerechtjes eenvoudig
met een vorkje of lepeltje kunt nuttigen. Het geheel is goed op elkaar afgestemd.
Het walking dinner is afhankelijk van het seizoen, dus elk seizoen krijgt u verschillende
gerechten.
Wij stellen samen met u het walking dinner samen.
Een walking dinner is te bestellen vanaf 30 personen.
Het aantal gerechtjes wat u kunt verwachten is als volgt:
• 2 voorgerechtjes
• 1 soepje
• 2 hoofdgerechtjes
• 2 nagerechtjes
Kosten
De prijs per persoon zal € 49,75 bedragen. Dit is inclusief de koks die het voor u bereiden.
Bediening
Wilt u graag dat wij het diner ook uit serveren? Vraag na voor de beschikbaarheid en kosten
van de bediening.

Goed om te weten
• Bij bezorging en / of ophalen komen bijbehorende kosten. Zie pagina 4
• De soepen worden geserveerd met soepkommen, schotels, lepels en servetten
• Wij doen de afwas voor u
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VERHUUR

Naast het eetgedeelte verzorgen wij eventueel voor u de aankleding om het feestelijk
gebeuren compleet te maken. Ons aanbod voor verhuur bestaat uit servies, glaswerk, tafels
en stoelen, materialen en keukenbenodigdheden.
Servies
Het serviesgoed is inclusief afwas.
Bord 28 cm + vork en mes
Theeglazen + onderbordje + lepel
Roomkannetje + suikerbordje
Schaaltjes voor nootjes
Asbakken
Bord 19 cm + lepel
Bord 19 cm + vorkje (gebaksbordje)
Soepkom + bordje + lepel
Koffiekop + schotel + lepeltje

€ 1,00
€ 0,50
€ 0,50
€ 0,25
€ 0,25
€ 0,80
€ 0,80
€ 0,80
€ 0,50

Glaswerk
Het glaswerk is inclusief afwas.
Wijnglazen
Longdrinkglazen
Borrelglazen
Champagneglazen
Bierpijpje

€ 0,20
€ 0,20
€ 0,20
€ 0,40
€ 0,20

Tafels en stoelen
Stoelen, stof bekleed (rood of blauw) € 2,50
Ronde tafel ø 1 meter
€ 5,70
Ronde tafel ø 1,5 meter + rok
€ 12,50
Rieten bartafel + 6 rieten krukken € 30,00
Bartafel 80 cm doorsnede
€ 5,70
Tafelrokken voor bartafels
€ 5,70
Barkrukken
€ 1,50
Buffettafel + buffetrok
€ 7,50
Thonet stoel wit (plastic)
€ 1,00

27

Materialen
Toiletwagen		
Koffiezetapparaat (snelfilter) met filter		
Koffiezetapparaat (percolator 96 kops)		
Luxe zwarte parijse lantaarn 4 lichtbollen		
Kapstok RVS 100 jassen		
Kamerschermen + doek (2 bij 2 meter)		
Rode loper + paaltjes met rode lint		
Tenten Prijs op aanvraag Koelkast (200 liter met glazen deur)
Koelkast (400 liter jumbo)		

Prijs op aanvraag
€ 16,00
€ 16,00
€ 20,00
€ 15,00
€ 7,50
€ 50,00
€ 30,00
€ 35,00

Keukenbenodigheden
De rechaudbakken zijn inclusief buitenbak, binnenbak en deksel. Inclusief afwas.
Rechaud (warmhoudbak) Vierkant 		
Rechaud (warmhoudbak) Ovaal 		
Rechaud (warmhoudbak) Rond		
Frituur 220 volt, 2 frituurbakken 		
Frituur 380 volt, 2 frituurbakken		
Barbecue (inclusief schoonmaak) 		
Gasfles (vol)		
Pasta branders (voor de Rechaud warmhoudbak)

€ 9,00
€ 8,00
€ 7,00
€ 25,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 35,00
€ 1,50

