
 

 
 

 
 

CATERING OP LOCATIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Heeft het uw voorkeur om thuis of op locatie een feest te geven, dan biedt onze catering- en 
partyservice uitkomst. Zo kunnen wij een heerlijk zelfgemaakt buffet of lekkere hapjes eenvoudigweg 
bij u thuis bezorgen. 
 
U kunt gezellig met uw gasten feesten: voor het eten wordt gezorgd. Ook drank, een bar en andere 
feestbenodigdheden worden desgevraagd bij u afgeleverd. En om het helemaal af te maken, kunt u 
het professionele en gastvrije personeel van onze catering- en partyservice inhuren. 
 
In principe is het zo dat alle buffetten, hapjes e.d. ook bij u thuis of op locatie bezorgd kunnen 
worden. Echter kan hierbij soms wel een meerprijs ontstaan wanneer wij extra materialen moeten 
gaan inhuren. Dit gebeurt uiteraard altijd in overleg en is vaak alleen van toepassing bij grotere 
groepen.  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

CONSUMPTIEPRIJZEN 

 

Prijzen per consumptie 
 

Tot 30 personen Vanaf 30 personen 

Koffie, thee 
 

€ 1,75 € 1,65 

Frisdrank  
 

€ 1,75 € 1,65 

Jus d’orange en kleine flesjes fris 
 

€ 2,00 € 1,90 

Bier van de tap 
 

€ 2,00 € 1,85 

Speciale bieren per fles 
 

vanaf € 3,50 vanaf € 3,25 

Wijn per glas 
 

€ 2,50 € 2,25 

Binnenlands gedistilleerd 
 

€ 2,25 € 2,00 

Buitenlands gedistilleerd en mixdranken 
 

vanaf € 4,50 vanaf € 4,00 

Cognacs en likeuren 
 

vanaf € 4,50 vanaf € 4,00 

 
Prosecco (per glas)       € 3,50 
Champagne (per glas)       € 8,00 
 
DRANKARRANGEMENTEN 
Ook is het mogelijk om bij een feestavond vanaf 50 personen, de drankjes tegen een vast bedrag per 
persoon af te kopen.  
 

Prijzen per persoon 
 

vanaf 50 personen vanaf 100 personen 

Arrangement exclusief mixen & 
buitenlands gedistilleerd 
 

€ 20,00 € 18,75 

Mixdranken turven 
 

€ 2,25  
Per consumptie 

€ 2,00 
Per consumptie 

Arrangement inclusief mixen & 
buitenlands gedistilleerd 
 

€ 23,00 € 21,00 

 

 
 



 

 

LUNCH      
(tot 15 personen)      
Kop soep           
Etagère gevuld met: 

 Belegde luxe zachte mini-broodjes 

 Luxe belegd pistoletje 

 Zoet broodje 

 Vers handfruit 
 
Inclusief koffie, thee en melk       € 12,50 p.p. 
Inclusief koffie, thee, melk en jus d’orange     € 13,50 p.p. 
 
BROODMAALTIJD 
Etagère gevuld met: 

 3 Belegde luxe zachte mini-broodjes 

 Zoet broodje 
Inclusief koffie, thee en melk       € 10,00 p.p. 
 
Etagère gevuld met: 

 2 Belegde luxe zachte mini- broodjes 

 Luxe belegd pistoletje 

 Zoet broodje 
Inclusief koffie, thee en melk       € 11,00 p.p. 
 
LUNCHBUFFETTEN 
(vanaf 15 personen) 

 Witte en bruine bolletjes, wit en bruin brood en harde broodjes 

 Assorti zoete broodjes 

 Gekookte ham 

 Fricandeau, Cervelaat 

 Gerookt vlees, Rosbief 

 Jong belegen kaas, brie 

 Huzarensalade 

 Gekookt ei 

 Handfruit 
Inclusief koffie, thee en melk       € 10,00 p.p. 
Inclusief koffie, thee, melk en jus d’orange     € 11,00 p.p. 
 
UITBREIDINGEN VOOR DE LUNCH 

 Kop soep (vanaf)        € 3,50 

 Kroket         € 1,50 

 Brabants Worstenbroodje       € 2,50 

 Pasteitje (kip, champignon)       € 4,50 



 

 

GEBAK & DIVERSEN 
 
GEBAK 

 Gesorteerd gebak        € 2,25  
 

 Etagere luxe minigebak, donuts, bonbons en soesjes    €  
 

 Taartenbuffet        € 2,00 p.p. 
 

 Receptiegebakje (gesorteerd minigebak)     € 1,85  
 

 Petitfour         € 2,75 
 

 Petitfour met logo        € 3,00 
 

 Bruidstaart         € 4,00 p.p. 
 

 Bonbons         € 1,00 
 

 Plak cake         € 0,75 
 

DIVERSEN 

 Witte en bruine belegde broodjes      € 2,25 
 

 Broodje kroket of frikadel       € 2,75 
 

 Luxe broodje met warme beenham      € 5,00 
 

 Puntzak frites met mayonaise      € 2,50 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 
DINER AVOND 
 
BARBECUEBUFFET 
Met onze schitterende barbecue kunnen wij u zowel in de 
zomer als in de winter laten genieten van diverse soorten 
vlees en vis, die a la minute voor u en uw gasten gebakken 
worden! 
 

 Gemarineerd kogelbiefstuk, gemarineerd kipfilet, 
stokjes kipsaté, 
barbecue grill-worstje, hamburger 

 
Wij serveren hierbij: 

 4 Soorten koude sauzen 

 Warme saté- en pepersaus 

 Huzarensalade 

 Aardappelsalade 

 4 Soorten rauwkostsalades 

 Frites 

 Diverse soorten stokbrood 

 Kruidenboter    € 17,50 p.p. 
 
 
UITGEBREID MET: 

 Lamskoteletjes        € 4,00 

 Garnalen         € 4,00 

 Zalmfilet         € 4,00 
 
 
SATEBUFFET 

 Gemarineerd kipfilet met satésaus 

 Varkenshaasmedaillons met champignonsaus of Spareribs met honing-tijmsaus 

 Nasi 

 Kroepoek 

 Gedroogde uitjes 

 2 Seizoensalades        € 12,50 p.p. 
 
UITGEBREID MET: 

 Frites         € 1,50  

 Garnalen         € 4,00 

 Stokbrood en kruidenboter       € 1,50 
 



 

 

 
KEUZEMENU’S 
Voor bruiloften andere besloten diners werken wij met groepsmenu’s a la carte. Zo kunt u met uw 
gasten steeds genieten van seizoensgerechten, omdat we de kaart regelmatig aanpassen. De speciale 
menuprijs die we hiervoor hanteren, maakt dat u vooraf weet waar u aan toe bent en uw gasten toch 
a la carte kunnen genieten. Per gang heeft u de keuze uit drie of vier gerechten.  
 
DRIEGANGEN KEUZEMENU (Soep als voorgerecht)    € 26,50 p.p. 
DRIEGANGEN KEUZEMENU       € 30,50 p.p. 
VIERGANGEN KEUZEMENU       € 35,00 p.p. 
AMUSE (Verrassing van de chef!)      € 2,50 p.p 
 
Hieronder vindt u onze gerechten die wij op dit moment aanbieden: 
Voorgerechten * 
 
Carpaccio van rund met basilicumdressing of truffeldressing met Parmezaan en pijnboompitten 
 
Tartaartje van gerookte zalm met een bieslook- dille mayonaise op een bedje van sla 
 
Licht geschroeide tonijn met een tay-soydressing , zoetzure komkommer en 
zeegroene 
 
Vitello tonato, kalfsrosbief met een tonijnkappertjessaus 
 
Soepen * 
 
Knolselderijsoep met truffeltapenade 
 
Gebonden tomatensoep met bieslookroom en grootmoeders gehaktballetjes 
 
Romige aspergesoep met beenham 
 
Hoofdgerechten ** 
 
Op de huid gebakken kabeljauw met groene groenten en beurre blanc saus 
 
Varkenshaas medaillons met stroganoffsaus 
 
Eendenborst met sinaasappeljus 
 
Tournedos met pepersaus en ratatouille (€ 4,50 extra) 
 
Desserts 
 
Klassieke crème brulee  
 
Aardbeien met vanilleijs en Romanoffsaus 
 

Grand Dessert in buffet vorm (€ 3,00 extra) 
 

*De voorgerechten en soepen worden begeleid met diverse soorten brood en kruidenboter.  
**De hoofdgerechten worden begeleid met diverse garnituren van aardappel en groenten. 



 

 

STAMPPOTTENBUFFET 

Een buffet met de lekkerste traditionele recepten uit grootmoeders tijd! 
Beschikbaar van oktober t/m maart. 
 
STAMPPOT 1 
 

 Kopje erwtensoep 
 

 Hutspot 

 Boerenkool 

 Zuurkool 

 Verse worst 

 Rookworst 

 Uitgebakken gerookt spek 

 Gebraden spek 

 Brabantse hachee 

 Gehaktballetjes met jus       € 17,50 p.p. 
 
 
STAMPPOT 2 
 

 Kopje bruine bonensoep 
 

 Hutspot 

 Boerenkool 

 Zuurkool 

 Verse worst 

 Rookworst 

 Uitgebakken gerookt spek 

 Brabantse hachee 

 Beenham 

 Casselerrib met jus        € 19,50 p.p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

KOUD BUFFET 
 
STANDAARD 

 Gerookte zalm 

 Hollandse Nieuwe met verse uitjes 

 Glaasje met garnalen en cocktailsaus 

 Gerookte forel 

 Beenhamsalade met asperges 

 Waldorfsalade met gerookte kip 

 Varkensfricandeau 

 Huzarensalade 

 Gevulde eieren 

 2 Soorten rauwkostsalades 

 Diverse koude sauzen 

 Stokbrood en kruiden boter 

 1 warm keuzegerecht (zie Warme gerechten)    € 17,50 p.p. 
 
 
UITGEBREID 

 Gerookte zalm 

 Hollandse Nieuwe met verse uitjes 

 Glaasje met garnalen en cocktailsaus 

 Gerookte makreel 

 Gerookte paling 

 Huisgemaakte tonijnsalade 

 Beenhamsalade met asperges 

 Rundercarpaccio met pestodressing en Parmezaan 

 Luxe paté 

 Gebraden rosbief 

 Gerookte boerenham met rucola 

 Huzarensalade 

 Gevulde eitjes 

 3 Soorten rauwkostsalades 

 Diverse koude sauzen 

 Verschillende soorten brood en kruidenboter 

 2 warme keuzegerechten (Zie Warme gerechten)    € 24,00 p.p. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LUXE 

 Kopje soep – groentebouillon of tomatensoep 

 Gerookte zalm 

 Hollandse Nieuwe met verse uitjes 

 Glaasje met garnalen en cocktailsaus 

 Gerookte makreel 

 Gerookte paling 

 Huisgemaakte tonijnsalade 

 Beenhamsalade met asperges 

 Rundercarpaccio met pestodressing en Parmezaan 

 Vitello Tonato 

 Luxe pate 

 Gebraden rosbief 

 Gerookte boerenham met rucola 

 Coppa di Parma met meloen 

 Huzarensalade 

 Gevulde eitjes 

 4 soorten rauwkostsalades 

 Diverse koude sauzen 

 Verschillende soorten brood en kruidenboter 

 2 warme keuzegerechten (Zie warme gerechten)    € 30,00 p.p. 
 
WARME GERECHTEN 
Warme vleesgerechten 

 Kipfilet          

 Limousine biefstuk          

 Warme ham          

 Kipsaté 

 Gesneden varkenshaas       € 2,00 extra 

 Ossenhaaspuntjes        € 3,00 extra 
          

Bij de vleesgerechten kunt u kiezen uit de volgende sauzen: 
Pepersaus, stroganoffsaus, champignonsaus, satesaus, honingmosterdsaus 
 
Warme visgerechten 

 Pangafilet          

 Zalmfilet          

 Kabeljauw          

 Gamba’s         € 3,50 extra 
 
Bij de visgerechten kunt u kiezen uit de volgende sauzen: 
Witte wijnsaus, saffraansaus, mosterdsaus, knoflooksaus 
 
 



 

 

DESSERT BUFFET 
 
STANDAARD 

 Drie bavaroisesoorten  

 Drie verschillende soorten ijstaart 

 Slagroom         € 7,00 p.p. 
 
 

UITGEBREID 

 Drie bavaroisesoorten 

 Drie verschillende soorten ijstaart 

 Slagroom 

 Verse fruitsalade 

 Warme kersen        € 9,50 p.p. 
 

 
LUXE 

 Drie bavaroisesoorten 

 Drie verschillende soorten ijstaart 

 Slagroom 

 Verse fruitsalade 

 Warme kersen 

 Kaasplateau         € 12,50 p.p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
BORRELMOMENTEN 
 
WALKING DINNER 
In kleine glaasjes, kopjes en op bordjes serveren wij 
een keur aan onderstaande gerechtjes. 
 
Glaasjes/Kopjes: 

 Garnalencocktail met cocktailsaus 

 Serranoham met bolletjes meloen 

 Knolselderijsoep met truffeltapenade 

 Tomatensoep met bieslookroom 

 Aspergesoep met beenham 
 
Prijs per stuk:    € 3,25 
 
Bordjes o.a. 

 Rundercarpaccio met pijnboompitjes en 
Parmezaan 

 Zalmcarpaccio met scampi 

 Zalmtartaar met dille crème en wasabi mayonaise  

 Vitello tonato 

 Licht geschroeide tonijn met een tay-soydressing  en zoetzure komkommer 
 
Prijs per stuk:         € 6,25 
 
Warme gerechten o.a. 

 Tournedos met pepersaus en ratatouille     (€ 3,00 extra) 

 Kabeljauw op de huid gebakken met beurre blance en groene groenten 

 Varkenshaas medaillons met stroganoffsaus 

 Eendenborst met sinaasappeljus 
 
Prijs per stuk:         € 12,50 
 
Dessert o.a. 

 Crème brulee 

 Aardbeien met vanille-ijs en Romanoffsaus 

 Grand Dessert in buffetvorm      (€ 3,00 extra) 
 

Prijs per stuk:         € 5,00 
 
 
 
 



 

 

HAPJES 
 
Gesorteerde warme hapjes 

 Bitterballen    € 0,50 

 Mini snacks gemengd  € 0,50 

 Luxe snacks gemengd  € 0,90 

 Vietnamese miniloempia’s  € 1,75 

 Mini satéstokjes met satésaus € 0,90 

 Japans satéstokje   € 1,25 

 Puntzak frites met mayonaise € 2,50 
  
Gesorteerde koude hapjes 

 Canapés diverse soorten       € 1,25 
(Haring, Zalm, Paling, Filet American, Paté, Brie, Ei-salade, Krabsalade) 

 Canapés luxe diverse soorten      € 1,60 
(Haring, Zalm, Paling, Filet American, Paté, Brie, Ei-salade, Krabsalade) 

 Wrap gevuld met gerookte zalm, carpaccio, Copa di Parma of kipfilet € 1,60 
 
Hapjesarrangement 

 Vier gesorteerde hapjes koud en warm (receptie) 

 Zes gesorteerde hapjes koud en warm (feestavond) 

 Borrelplank en 2x warm hapje (5 hapjes p.p.) 
 
Hapjes op tafel 

 Borrelplank Standaard       € 3,75 p.p. 
(Diverse soorten kaas en worst, olijven) 
 

 Borrelplank Uitgebreid       € 6,00 p.p. 
(Diverse soorten kaas en worst, olijven, stokbrood met aioli, kruidenboter en tapenade) 
 

 Borrelplank Luxe        € 8,50 p.p. 
(Diverse soorten kaas en worst, olijven, stokbrood met Ailoli en kruidenboter, peppadews, rolletje 
salami met geitenkaas) 
 

 Etagère gevuld met combinatie van wraps en canapés (30 stuks)  € 40,00 (10 personen) 
 

 Assortiment noten en zoutjes      € 0,75 p.p. 
 
 
 
 
 
 


