Prijzen geldig tot:

1 januari 2023

Alle prijzen zijn per eenheid, excl. 9% btw

SOEPEN
Niks zo Hollands als de maaltijd beginnen met een heerlijke verse soep. Lekker bij een belegd broodje, of
voorafgaand aan een buffet. Elke soep word warm geleverd, klaar om meteen te eten. Wij hanteren 250 ml soep per
persoon, dat is een mooie kom soep vol. Natuurlijk kunt u hier servies bij krijgen, voor 0,75 euro krijgt u er een
onderbordje, soepkom, lepel en servet per persoon bij. Deze mogen ongereinigd terug naar ons.
Soepen zijn te bestellen vanaf 10 stuks.
Tomatensoep, Hollandse tomatensoep met prei en balletjes.
Kippensoep, heldere Oosterse kippenbouillon met wortel en kip.
Italiaanse tomaten mascarponesoep, met garnituur van tomaat,
komkommer en bosui.
Groentesoep, runderbouillon met diverse groente en soepvlees.
Champignonsoep, Gebonden soep met champignons en bieslook.
Paling-courgettesoep, gepureerde soep van courgette met paling.
Oosterse tomatensoep, met kip, champignon en taugé.
Mosterdsoep zalm, velouté met grove mosterd en zalm.
Mosterdsoep spekjes, velouté met grove mosterd en spekjes.
Franse uiensoep, uiensoep van een uien-kippenbouillon met kruiden.
Pompoensoep, pureesoep van pompoen met garnituur van garnalen.
Erwtensoep, met rookworst.
Knolselderijsoep, gebonden soep van knolselderij en parmezaanse kaas.
Goulashsoep, hongaarse gebonden soep met paprika en rundvlees.
Avocadosoep, gebonden soep met uitgebakken stukjes chorizo.

2,50
2,25
3,40

Brood met boter, stokbrood met room- en kruidenboter.
Brood de luxe, Broodmand met waldcornbrood, focaccia en stokbrood
met pesto, kruidenboter en tappenade van cashewnoot en feta.

1,40
2,10
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Alle prijzen zijn per eenheid, excl. 9% btw

KOUDE KEUKEN
Gerechten uit de koude keuken zijn heerlijke producten die koud te eten zijn. Natuurlijk mogen deze niet ontbreken
bij een koud-warm buffet of als aanvulling bij een maaltijd.
Wilt u zelf uw buffet samen stellen dan kiest u uw voorkeuren uit in deze lijst en in de lijst warme keuken.
Natuurlijk kunt u hier serviesgoed bij bestellen. Wat dacht u van 2 buffetbordjes met ingerolde mes en vork in
servet voor 1,50 euro p.p. of een dinerbord met mes en vork ingerold in servet voor 0,75 euro per persoon. Wij
nemen de afwas ook weer mee terug ongereinigd.
gerechten zijn te bestellen vanaf 10 stuks.

Rundvleessalade, een salade van rundvlees, aardappel en
mayonaise gegarneerd met gevulde eitjes.
Aardappelsalade, salade van aardappel, zoete appel en bieslook.
Ham met meloen, Coburgerham met meloen.
Rundercarpaccio, Flinterdun gesneden rundvlees met Parmezaanse kaas, pesto en pijnboompitten.
Verse asperges met ham, verse AA-asperges met gekookte ham.
(alleen in het seizoen)
Gepocheerde zalm show, hele zalm met koude dillesaus. ( 35 pers.)
Gerookte paling, gefileerde gerookte paling.
Gerookte zalm, getrancheerde zalm met dillesaus.
Maatjesharing, een halve haring met uitjes.
Makreel, gerookte makreel met pepers.
Garnalen-krab salade, salade van garnalen, krab, appel en mandarijn.
Tonijnsalade, salade van tonijn, paprika, olijven, tomaat en ei.
Fruitsalade, 100% vers fruitsalade met ananas, meloen, appel,
sinaasappel en kiwi.
Pastasalade, salade met pasta, komkommer, olijven, sud'n sole tomaat.
Wokkelsalade, frisse pastasalade met kip, paprika, komkommer en tomaat.
Zoetzure tomkommersalade, salade van tomaat en komkommer.
Boeren salade, salade met diverse soorten sla, komkommer, ham,
pijnboompitten, tomaat, rode ui en frisse yoghurt-dressing.
Waldorfsalade, klassieke salade van bleekselderij, appel, druiven en walnoot.
Mexicaanse salade, salade van wortel, wittekool, mais en rode ui.
Salade Caprese, Italiaanse salade van tomaat, mozzarella en basilicum.
Salade Contadino, salade van diverse soorten bladsla met komkommer,
tomaat, pijnboompitten, gebakken spekjes en yoghurtdressing.
Spaanse aardappelsalade, met paprika, mais, chorizo en kidneybonen.
Rode bietensalade, salade van rode biet, walnoten, appel en witte kaas
Brood met boter, stokbrood met room- en kruidenboter.
Brood de luxe, trio van brood; focaccia, waldcorn en stokbrood.
Deze worden gepresenteerd met pesto, kruidenboter en tomaten-roomkaas.
Visplateau, met paling, makreel, gerookte zalm, garnalenkrab salade.
Vleesplateau, met prosciutto, chorizo, spianata romana, fuet, cervelaat.
Kaasplateau, met manchego, jong belegen, roomkaas, danish blue
en pecorino.
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Alle prijzen zijn per eenheid, excl. 9% btw

WARME KEUKEN
Gerechten uit de warme keuken zijn heerlijke producten die warm te eten zijn. Natuurlijk mogen deze niet ontbreken
bij een koud-warm buffet of als invulling bij een maaltijd.
Wilt u zelf uw buffet samen stellen dan kiest u uw voorkeuren uit in deze lijst en in de lijst koude keuken. Wij
leveren alles warm in bainmarie, dus u kunt meteen gaan eten.
Natuurlijk kunt u hier serviesgoed bij bestellen. Wat dacht u van 2 buffetbordjes met ingerolde mes en vork in
servet voor 1,50 euro p.p. of een dinerbord met mes en vork ingerold in servet voor 0,75 euro per persoon. Wij
nemen de afwas ook weer mee terug ongereinigd.
gerechten zijn te bestellen vanaf 10 stuks.
Kipfilet zoetzuur, gebakken kipfilet in zoetzure saus.
Kipfilet stroganof, gebakken kipfilet met stroganoffsaus.
Kipkluifjes, 4 gekruide pootjes en vleugeltjes.
Kipsaté, kipsaté met satésaus (2 p.p.)
Kipspies met sesamsaus (2 p.p.)
Coq au vin, kippendij bereid in een kruidige rode wijnsaus.
Kip Boemboe Bali, malse kippendij in een kruidige jus-saus
Kipkerrie, kippendij in een gevulde kerriesaus met paprika en ananas
*Kipragout, ragout van kip en champignons zonder een pasteitje
Enchilada, gevulde tortillawrap met gekruide kip en groente.
Gekruide gehaktballetjes, 4 kleine ballen in oosterse tomatensaus.
Hollandse gehaktballetjes, 4 Hollandse gehaktballetjes in de jus.
Gehaktbal, een grote Hollandse bal met jus.
Gevulde champignons, 2 champignons met een vulling van
rundergehakt omwikkeld met spek.
Varkenshaas champignonroomsaus, gebakken varkenshaas in
romige champignonroomsaus.
Varkenshaas sesamsaus, gebakken in stukjes in sesamsaus.
Spareribs, Varkensribbetjes uit een zoete /pikante marinade.
Beenham, beenham met honing-mosterdsaus.
Babi pangang, geroosterd varkensvlees in zoetzure saus.
Kastanjechampignons, gebakken kastanjechampignons in
knoflook-roomsaus met spekjes ui en groene kruiden.
Boeuf Bourgignon, Stoofgerecht van rundvlees en rode wijn.
Gamba's, Spiesje van gebakken gepelde garnalen in paprikasaus.
Gamba piripiri, losse gebakken garnalen met een pittige piripiri-saus
*Zalmragout, ragout met zalm en tuinkruiden zonder pasteitje.
Pangasiusrolletjes, gepocheerde rolletjes in grove mosterdsaus.
Mediterraans vispotje, diverse soorten vis gestoofd in tomatensaus.
Zalmfilet in hollandaisesaus.
Kabeljauw, kabeljauw gerold in spek, spinazie en pesto.
Gevulde paprika, paprika gevuld met diverse groente en mozzarella.
Aardappelgratin, gratin van aardappel met gegratineerde kaas.
Krieltjes, Gebakken krieltjes met spek, ui en groene kruiden.
Aardappelpuree, puree van aardappel.
Lasagne met zalm, lasagne met zalm, spinazie en roomsaus.
Lasagne Bolognese, lasagne met tomatenaus en gehakt.
Spaghetti Bolognese, spaghetti met een tomaten-gehaktsaus.
Penne carbonara, penne met een roomsaus met spekjes en champignons.
Pasta pesto, spaghetti met pesto en pijnboompitten.
Pasta veggi, pasta met groente en paprika-roomsaus
Gele rijst, rijst gekookt in kerrie-bouillon.
Witte rijst,rijst gekookt
Nasi, gebakken rijst met groenten en kruiden.
Bami, mie gekookt met groenten en kruiden.
Vegan Italiano, sojarijk product met champignon, paprika in tomatensaus. Dit gerecht is
vegetarisch, vegan, gluten en lactosevrij.
Groene Groentemix, mix van romanesco, sojabonen, slabonen en sugarsnaps.
Groentenmix Hollands, mix van verse wortel, bloemkool en boontjes.
Groentenmix Italiaans, mix van paprika, champignon, rode ui,
courgette en Italiaanse kruiden.
Spek & bonen, 2 bonenrolletjes met katenspek.
Rode kool, rode kool met stukjes appel.
Stoofpeertjes, in kruidige rode wijn.
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Alle prijzen zijn per eenheid, excl. 9% btw

BUFFETTEN
Vind u het lastig om een selectie te maken uit ons uitgebreide aanbod, dan hebben we hieronder een aantal soorten
buffetten samengesteld voor u. Voor elke sfeer en smaak zit er iets bij. Deze worden eet-klaar gepresenteerd, prijs
per persoon voor het gehele buffet.
Natuurlijk kunt u hier serviesgoed bij bestellen. Wat dacht u van 2 buffetbordjes met ingerolde mes en vork in
servet voor 1,50 euro p.p. of een dinerbord met mes en vork ingerold in servet voor 0,75 euro per persoon. Wij
nemen de afwas ook weer mee terug ongereinigd.
Buffetten zijn te bestellen vanaf 10 stuks.
Koud/warm buffet normal (min.afname 10)
Rundvleessalade, een salade van rundvlees, aardappel en
mayonaise gegarneerd met gevulde eitjes.
Fruitsalade, 100% vers fruitsalade met ananas, meloen, appel,
sinaasappel en kiwi.
Boeren salade, van diverse soorten sla, komkommer, hamblokjes,
pijnboompitjes, tomaat, rode ui en frisse yoghurtdressing.
Brood met boter, stokbrood met room- en kruidenboter.
Gekruide gehaktballetjes tomatensaus, (4 p.p.)
Kipsate, 2 kipspiezen met satesaus.
Aardappelgratin, gratin van aardappel met gegratineerde kaas.
Gele rijst, rijst gekookt in kerrie-bouillon.

16,50

Koud/warm buffet extra (min.afname 10)
Rundvleessalade, een salade van rundvlees, aardappel en
mayonaise gegarneerd met gevulde eitjes.
Garnalen-krab salade, salade van garnalen, krab, appel en mandarijn.
Boeren salade, van diverse soorten sla, komkommer, hamblokjes,
pijnboompitjes, tomaat, rode ui en frisse yoghurtdressing.
Brood met boter, stokbrood met room- en kruidenboter.
Varkenshaas champignonroomsaus, gebakken varkenshaas in
romige champignonroomsaus.
Beenham, plakken beenham met honing-mosterdsaus
Aardappelgratin, gratin van aardappel met gegratineerde kaas.
Nasi, gebakken rijst met groenten en kruiden.

18,60

Koud/warm buffet deluxe (min.afname 10)
Rundercarpaccio, flinterdun gesneden rundvlees met Parmezaanse kaas, pesto en pijnboompittten.
Gerookte zalm , getrancheerde zalm met dillesaus.
Makreel, gerookte makreel met pepers.
Fruitsalade, 100% vers fruitsalade met ananas, meloen, appel,
sinaasappel en kiwi.
Brood de luxe, trio van brood; focaccia, waldcorn en stokbrood.
Deze worden gepresenteerd met pesto, kruidenboter en tomaten-roomkaas.
Kipfilet stroganof, gebakken kipfilet met stroganoffsaus.
Varkenshaas champignonroomsaus, gebakken varkenshaas in
romige champignonroomsaus.
Gamba's, spies van gebakken gepelde garnalen in paprikasaus.
Aardappelgratin, gratin van aardappel met gegratineerde kaas.
Nasi, gebakken rijst met groenten en kruiden.
Groene groentemix, mix van romanesco, sojabonen, slabonen en sugarsnaps.

32,15

Koude schotel vlees voor 5 personen (per stuk te bestellen)
Rundvleessalade met een garnering van gebraden kipfilet, ananas,
leverworst, gekookte ham, Coburgerham, cervelaatworst, witte koolen wortel salade.
(deze schotel is goed voor ca. 5 personen)

40,00

Koude schotel vis voor 5 personen (per stuk te bestellen)
Zalmsalade met een garnering van pepermakreel, gerookte zalm, palingfilet,
garnalen, forelfilet, surimisticks, halve eieren, witte kool- en wortelsalade
(deze schotel is goed voor ca. 5 personen)

60,00
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Stamppotbuffet (min.afname 10 per product)
Voor een complete maaltijd adviseren wij 3 soorten stamp en 3 soorten vlees. U kiest uit onderstaande gerechten;
Hutspot, stamp van aardappel, winterpeen en ui.
Boerenkoolstamp
Andijviestamp met spekjes
Zuurkoolstamp met ui en ananas
Rucolastamppot met zongedroogde tomaat, parmazaanse kaas en spek.
Gehaktbal met jus
Rookworst in jus
Speklapjes, 2 speklapjes in jus
Hachee
Appelcompote en mosterd

1,85
1,85
2,25
1,70
2,60
2,15
2,50
2,40
4,80
0,90

Italiaans buffet compleet met diverse gerechten (min.afname 10)
Bruschetta vitello tonato, toast met dungesneden kalfsvlees met tonijnmayonaise.
Rundercarpaccio, rolletje van dungesneden rundvlees met pesto, Parmezaansekaas, rucola en pijnboompitjes.
Tonijnsalade met paprika, ei, olijven, gemarineerde tomaat en rode ui.
Salade Caprese, salade van tomaat, basilicum, rode ui en mozzarella.
Salade Contadino, salade van diverse soorten bladsla met komkommer, tomaat,
pijnboompitjes, gebakken spekjes en yoghurtdressing.
Spaghetti Bolognese, spaghetti met tomaten/gehaktsaus.
Lasagne zalm, lasagne met zalm, spinazie en roomsaus.
Brood de luxe, trio van brood; focaccia, waldcorn en stokbrood.
Deze worden gepresenteerd met pesto, kruidenboter en tomaten-roomkaas.

21,65

Mexicaans buffet, met diverse gerechten (min.afname 10)
Aardappelsalade met paprika, chorizo, kidneybeans en mais.
Tonijnsalade met paprika, olijf, tomaat, ei en ui.
Rauwkostsalade van witte kool, paprika, wortel en mais.
Mini pincho's met sesamsaus
Pikante gehaktballetjes in tomatensaus.
Gamba's in knoflookroomsaus.
Gekruide kipvleugels.
Gevulde champignons met rundergehakt omwikkeld met spek.
Gemarineerde spareribs.
Gevulde tortillawrap met kip, champignon en paprika.
Nacho's met guacamole en salsasaus.
Brood de luxe, trio van brood; focaccia, waldcorn en stokbrood.
Deze worden gepresenteerd met pesto, kruidenboter en tomaten-roomkaas.

22,00

Borrelbuffet (niet maaltijdwaardig) met diverse kleine hapjes (min.afname 20)
Plateau charcuterie, vier soorten Spaanse vleeswaren zoals
prosciutto, Spianata Romana, chorizo & Fuet iberico
Trio op kaasplank, 3 schapenkazen geserveerd met vijgenconfijt
Sweet Peppers, gevulde pepers met roomkaas.
Olijven, mix van zwarte olijven en gevulde grote olijven.
Wraphapje kip, met kerriesaus, slamix en ananas.
Zalmflensjes met room en dille.
Meloenparels met parmaham en port.
Gehaktballetjes, pikante gehaktballetjes in tomatensaus.
Minipincho's, met sesamsaus
Gamba's in paprika knoflooksaus.
Gekruide kipvleugels.
Spareribs, spareribs gemarineerd in een zoet/pikante marinade.
Brood de luxe, trio van brood; focaccia, waldcorn en stokbrood.
Deze worden gepresenteerd met pesto, kruidenboter en tomaten-roomkaas.

22,50
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Alle prijzen zijn per eenheid, excl. 9% btw

DESSERTS
Desserts zijn een heerlijke kers op de taart om uw maaltijd of culinair samen zijn mee af te sluiten. Wij bieden losse
nagerechten aan maar ook samengestelde dessertbuffetten.
Natuurlijk kunt u hier serviesgoed bij bestellen. Wat dacht u van 1 buffetbordjes met vorkje en lepeltje en servet
voor 0,75 euro per persoon, dan nemen we de afwas ook weer mee ongereinigd.
desserts en dessertbuffetten zijn te bestellen vanaf 10 stuks.

Dessertbuffet zomer met diverse nagerechten (min.afname 10)
Tiramisu bavarois en aardbei/limoenbavarois.
Chocolademousse en bosvruchtenmousse.
Luikse wafels met warme kersen.
Vers fruitsalade.
Evt.aan te vullen met vanille-ijs. (per 5 ltr / 150 gr p.p.)
Vanille-ijs. (per 5 ltr / 150 gr p.p.)
Chocolade ijs (per 5 ltr / 150 gr p.p.)
Aardbeienijs (per 5 ltr / 150 gr p.p.)

Dessertbuffet winter met diverse gerechten (min.afname 10)
Applecrumble, chocolademousse en stoofpeertjes

7,50

15,00
15,00
15,00

5,25

Dessert glaasjes (min.afname 10)
Bosvruchtenbavarois in glas met gelei en rood fruit
Chocolade mousse met caramelsaus en slagroom in glas
Fruitsalade in glas
Vlaflip in glas, longdrink met yoghurt, vanillevla en siroop
Tiramisu in glas
Citroen mascarpone dessert met een bodem van bastognekoek
Dessert Romanoff, echte hangop van yoghurt met verse aardbeien en meringues.

6,70
3,90
2,90
2,60
4,20
5,80
4,40

Voor bij de koffie
Koekjes en chocolade
Bonbon, evt. met naam, logo, etc.
Gebaksbuffet, assortiment van diverse gebak (1 punt p.p.)
Petit four "met logo/tekst"
Petit four "met decoratie"
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HAPJES
Bij elke borrel, verjaardag of receptie horen natuurlijk leuke lekkere kleine hapjes. Deze hapjes zijn altijd leuk
af gegarneerd met een passende topping. Alle hapjes worden bij u aangeboden op schaal zodat u er op het juiste
moment mee rond kunt gaan.
De diverse hapjes zijn te bestellen per schaal.

Borrelplateau
Deze schaal is gevuld met Prociutto-ham, jonge kaas, brie, mediteraans worst,
komkommer, gemarineerde olijven,gekruide gamba's, eiersalade,
kipsatesalade, selleriesalade, roomkaas, toast en kaasstengels.
(deze schaal is voor ca. 5 personen)

31,50

Vipglaasjes (min.afname 25 per soort)
Vipglaasje meloenparels met parmaham en port.
Vipglaasje bosvruchten in champagne gelei.
Vipglaasje mini-pincho met tomaten salsa.
Vipglaasje zalmspiesje met komkommer en dillesaus
Vipglaasje tonijntartaar met mango en avocado.
Vipglaasje geitenkaas mousse met dragon en cherrytomaat-marmelade.
Vipglaasje caprese, met basilicummousse, tomaat en parmezaan.

2,35
2,15
1,50
2,15
2,90
1,80
2,05

Schaal met luxe hapjes (te bestellen per schaal van 50 st.)
Deze schaal is gevuld met een mix van 50 van de onderstaande toast-hapjes;
Carpaccio hapje
Gevuld eitje
Roggebrood met roomkaas
Spicy cup met kip-kerriesalade.
Zalmflensjes met room en dille.

85,00

Schaal met stokbroodhapjes (te bestellen per schaal van 36 st.)
Stokbroodslice met Coburgerham
Stokbroodslice met kipkerrie salade
Stokbroodslice met filet americain
Stokbroodslice met roomkaas

70,00

Tapas bordje(geschikt voor ong.8 pers.)
Tapasbordje gevuld met 6 bakjes zoals worst, kaas, olijven, sweet peppers
minipincho en pittige tomatendipping

22,00

Wraphapjes (min.afname 20 st.per soort)
Wraphapje kip, met kerriesaus, slamix, komkommer en rode ui.
Wraphapje Coburgerham, met mosterdmayonaise, slamix en augurk.
Wraphapje zalm, met crème fraiche, komkommer en slamix.
Wraphapje roomkaas, met zongedroogde tomaat, komkommer, pijnboompitjes

1,30
1,45
1,70
1,35

Luxe prikker (per schaal van 40 te bestellen)
Luxe prikker met diverse ingrediënten zoals kaas, worst, olijf, augurk etc.

55,00

Notenmix, pak van 800 gram (incl. 5 schaaltjes met lepel)

11,50
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BELEGDE BROODJES
Wij maken voor u de lekkerste verse broodjes met diverse soorten beleg. Elk broodje een andere unieke smaak met
een andere combinatie van toppingen. U heeft de keuze uit harde, zachte of minibroodjes.

(Broodjes zijn te bestellen vanaf 25 stuks, min.afname 5 per soort)

Harde belegde broodjes
Wij maken een mix van harde witte en waldcorn broodjes.
indien u maar een soort broodjes wilt dan dit graag kenbaar maken.
Hard broodje jonge kaas, met tomaat, sla, komkommer
Hard broodje oude kaas, met rucola, komkommer, tomaat
Hard broodje roomkaas, met rucola, gemarineerde tomaatpartjes, komkommer
Hard Broodje brie, met rucola, honing, walnoten
Hard broodje gezond, met sla, ham, kaas, tomaat, komkommer, ei, ui, selleriesalade
Hard broodje gekookte ham, met sla, selleriesalade, komkommer, tomaat
Hard broodje Coburgerham, met sla, mosterdsaus, augurk
Hard broodje kipfilet, met sla, kerriesaus, ananas, komkommer, tomaat
Hard broodje kipsaté, met sla, komkommer, tomaat, gebakken uitjes
Hard broodje kipkerriesalade, met sla, komkommer, tomaat
Hard broodje filet americain, met sla, pesto, rode ui, komkommer, ei
Hard broodje eiersalade, met sla, komkommer, rode ui
Hard broodje gehaktbal, met sla, mayonaisemosterdsaus, augurk
Hard broodje sparerib, met sla, komkommer, selleriesalade, rode ui.
Hard broodje gerookte zalm, met sla, crème fraiche, komkommer, ei, rode ui
Hard broodje tonijnsalade, met sla, tomaat, rode ui

Minibroodjes of zacht broodje

3,15
3,55
3,55
4,65
3,95
3,60
4,32
3,80
3,35
3,25
4,20
3,00
3,60
4,95
5,90
3,85

(2 minibroodjes is gelijk aan 1 hard broodje)

Minibroodje jonge kaas, met tomaat, sla, komkommer
Minibroodje oude kaas, met rucola, komkommer, tomaat
Minibroodje roomkaas, met rucola, gemarineerde tomaatpartjes, komkommer
Minibroodje brie, met rucola, honing, walnoten
Minibroodje gezond, met sla, ham, kaas, tomaat, komkommer, ei, ui, selderijsalade
Minibroodje gekookte ham, met sla, selderijsalade, komkommer, tomaat
Minibroodje Coburgerham, met sla, mosterdsaus, augurk
Minibroodje kipfilet, met sla, kerriesaus, ananas, komkommer, tomaat
Minibroodje kipsaté, met sla, komkommer, tomaat, gebakken uitjes
Minibroodje kipkerriesalade, met sla, komkommer, tomaat
Minibroodje filet americain, met sla, pesto, rode ui, komkommer, ei
Minibroodje eiersalade, met sla, komkommer, rode ui
Minibroodje gehaktbal, met sla, mayonaisemosterdsaus, augurk
Minibroodje sparerib, met sla, komkommer,selleriesalade, rode ui.
Minibroodje gerookte zalm, met sla, crème fraiche, komkommer, ei, rode ui
Minibroodje tonijnsalade, met sla, tomaat, rode ui
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2,00
2,20
2,30
2,60
2,60
2,25
2,60
2,40
2,35
2,55
2,55
2,10
2,30
2,85
3,15
2,35

Prijzen geldig tot:

1 januari 2023

Alle prijzen zijn per eenheid, excl. 9% btw

LUNCH
Gewoon gezellig samen aan tafel zitten en genieten van een heerlijke lunch. U kiest met lunchbuffet basis voor
diverse brood en beleg soorten. Als extra kunt u er aanvullingen bij nemen.

(Alle lunchproducten zijn te bestellen vanaf 10 stuks)
Lunchbuffet basis
Broodmand met boter, broodmand gevuld met harde en zachte, witte en
bruine broodjes, wit en bruin brood, krentenbollen en boter.
Broodbeleg, gerangschikt op plateau; jong belegen kaas,
gekookte achterham, gebraden kipfilet, Coburgerham en cervelaat, jam

aanvullingen op lunchbuffet:
Glas verse jus d'orange (0,2 ltr, excl. glaswerk)
Glas verse melk (0,2 ltr, excl. glaswerk)
Gerookte zalm, getrancheerde zalm met dillesaus.
Fruitsalade, 100% vers fruitsalade met ananas, meloen, appel,
sinaasappel en kiwi.
Filet americain (50 gr)
Eiersalade (50 gr)
Kipsatesalade (75 gr))
Croissant
Worstenbroodje
Zalmragout, ragout met zalm en tuinkruiden met een pasteitje
Kipragout, ragout van kip en champignons met een pasteitje
Fruitstuk, appel, banaan, peer , sinaasappel en druif.
Diverse soorten soep
Hollandse gehaktballetjes, 4 Hollandse gehaktballetjes in de jus.
Kipsaté, kipsaté met satésaus (2 p.p.)

Lunchtas (vanaf 10 stuks)
lunchpakket om mee te nemen in papieren draagtas gevuld met luxe
belegd zacht broodje kaas en ham, halve wrap met kipfilet, flesje
melk, appel, snicker en servet.
onderdelen kunnen naar wens worden aangepast met herberekening van prijs.
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7,50

1,60
1,05
2,45
1,85
1,40
1,40
1,40
1,75
2,65
5,30
3,40
0,75
2,45
3,35

9,50

Prijzen geldig tot:

1 januari 2023

Alle prijzen zijn per eenheid, excl. 9% btw

DINER
Wij bieden u de mogelijkheid om thuis gezellig te dineren in eigen omgeving. U geniet en wij koken in uw keuken de
diverse gangen, en presenteren deze bij u en uw gasten aan tafel. U maakt vooraf een keuze voor uw gezelschap uit
een koud voorgerecht, warm voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht. Alle gerechten zijn incl. servies en bestek en
servet. Wij verwachten wel van u dat u de beschikking heeft over een keuken met oven, fornuis, en werkruimte.
Indien dit niet het geval is kunnen wij deze meenemen zo nodig.
Diner aan huis is al mogelijk v.a.4 personen.

WALKING DINNER
Weer eens wat anders. Een diner in een informele sfeer.
Tijdens uw feest passeren er een 6 tot 10 kleine gerechtjes die samen een complete maaltijd vormen. Uw gasten
hebben geen vaste plaats aan een tafel waardoor ze kunnen praten met wie ze willen.
Onze koks koken vanuit uw keuken of nemen zijn eigen apparatuur mee om uw gasten te kunnen verrassen.
De bediening serveert de gerechten op de plaats waar uw gasten staan, elke ronde voor iedereen hetzelfde
heerlijke gerecht. Dit walking dinner heeft net als een gewoon diner ook een opbouw in gangen van amuse naar
nagerecht.
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Prijzen geldig tot:

1 januari 2023

Alle prijzen zijn per eenheid, excl. 9% btw

BBQ
Mooi weer, lekker buiten, gezellig feest met vrienden en kennissen. Onze bbq staat klaar om de lekkerste vlees, vis
en vegetarische producten op te bereiden. Natuurlijk horen hier ook andere gerechten bij die uw bbq compleet
maken. U kunt zelf achter de bbq gaan staan, maar wij kunnen ook een kok dit voor u laten doen (30 euro per uur)
Wij hebben een standaard bbq pakket voor u samengesteld, ook kunt u kiezen voor het BBQ basis pakket en hier
zelf vlees, vis, vegetarische producten bij kiezen. Wilt u zelf de vrije hand hebben in uw BBQ dan kiest u uit de
losse producten uw eigen buffet. Wij adviseren bij een bbq 2 bordjes en bestekjes per persoon. Deze kunt u bij ons
verkrijgen a 1,50 euro per persoon. Wij nemen dit dan ongereinigd weer mee terug voor u.
Heeft u zelf geen bbq? Wij nemen deze mee voor 15,00 euro per stuk.

BBQ basis pakket
Bbq-saladepakket bestaande uit onderstaande producten;
(hierbij kiest u zelf uw vlees, vis en/of vegetarische producten)
Rundvleessalade, een salade van rundvlees, aardappel, mayonaise
gegarneerd met gevulde eitjes.
Aardappelsalade met appel en bieslook
Diverse sauzen zoals cocktail, knoflook en zigeunersaus
Mexicaanse salade, salade van wortel, wittekool, mais en rode ui.
Wokkelsalade, frisse pastasalade met kip, paprika, komkommer en tomaat.
Zoetzure tomkommersalade, salade van tomaat en komkommer.
Stokbrood met room- en kruidenboter
Watermeloen & ananas.

15,70

Kies uw BBQ-gerechten
Vleesgerechten BBQ
Filetlapje (100 gram)
BBQ worst (100 gram)
Hamburger (100 gram)
Kipspies (voorgegaard) (2x50 gram)
Gemarineerde kipfilet (100 gram)
Varkenshaasspies met spek (100 gram)
Pepersteak (100 gram)
Speklapjes (2x50 gram)
Lamscotelet (100 gram)
Spare rib gegaard (150 gram)
Shaslick (100 gram)
Chipolataworst op stokje (100 gram)

1,50
1,20
1,25
1,85
1,50
3,30
2,50
1,60
op aanvraag
2,50
2,35
1,60

Visgerechten BBQ
Zalmpakket, verse zalm met mozzarella, basilicum en gemarineerde tomaat.
Viscurry, diverse soorten witvis, zalm, peultjes en wortel.
Spies van scampi's met paprika (100 gram)
Tonijnfilet (100 gram)
Botervisfilet (100 gram)

Losse bijgerechten BBQ
U kunt als aanvulling op uw bbq pakket, of i.p.v. een bepaald gerecht in uw gekozen pakket ook
een keuze maken uit "gerechten koude keuken"
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5,30
2,30
3,50
3,60
3,20

Prijzen geldig tot:

1 januari 2023

Alle prijzen zijn per eenheid, excl. btw

Dranken (Laag BTW)

prijzen zijn excl.9% btw
prijs p/st.

Produkt

inhoud

Coca cola
Coca cola zero
Fanta
Fuze green tea
Spa blauw
Spa rood
Jus d'orange

1 ltr
1 ltr
1 ltr
1 ltr
1 ltr
1 ltr
1 ltr

Bavaria 0,0% regular
Bavaria Radler lemon 0,0%

krat 24x0,30 ltr
krat 4x6x30

22,00
25,75

Melk, suiker, thee t.b.v. koffie/thee
Koffie t.b.v. percolator 80 kops
koffie t.b.v. koffieautomaat
koffie / thee in thermoskan

per 500 gram
per kopje
per 2 ltr

0,20
9,55
0,20
16,50

2,15
2,15
2,15
2,75
1,30
1,30
2,10

Dranken (hoog BTW)

prijzen zijn excl. 21% btw
prijs p/st.
160,00
75,00

Product

inhoud

Bavaria bier fust
Bavaria bier fust
Swinckels bier fust
Bavaria bier fles
Bavaria oud bruin
Bavaria Radler 2% lemon

fust 50 ltr
fust 20 ltr
fust 20 ltr
krat 24x0,30 ltr
krat 24x0,30 ltr
4x6x30

Witte wijn droog, chardonnay vdp
Rosé, grenache
Rode wijn, merlot vdp
Mosel, bereich bernkastel Konigshof

0,75 ltr
0,75 ltr
0,75 ltr
1 ltr

6,50
6,50
6,50
6,50

Prosecco Spumante
Cava brut
Moscato d'asti wit sanmaurizio
Alcoholvrije witte wijn

0,75 ltr
0,75 ltr
0,75 ltr
0,75 ltr

10,50
10,35

20,40
22,00
20,00

8,15
5,35

Welkomstdrankje, ontvang uw gasten met een glas moscato waarin
frambozensiroop en famboos.

Heeft u graag sterke dranken of likeuren in uw assortiment dan kunnen we deze op aanvraag meeleveren.
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op aanvraag

Prijzen geldig tot:

1 januari 2023

Alle prijzen zijn per eenheid, excl. btw

Verhuur (hoog BTW)

prijzen zijn excl. 21% btw
prijs p/st.

Product
Tenten
Wij hebben verschillende soorten tenten in onze verhuurassortiment zoals pagodetenten,
alutenten en stretch-tenten. Voor iedere ruimte hebben we een passende tent met vloer.
Wij komen graag bij u meten om een passend voorstel te doen.

Tafels
Staantafel rond 80 cm
Staantafelrok strak (ecru, zwart, wit, limoengroen, rood)
Staantafelrok los (ecru)
Topkleed t.b.v. staantafel (ecru zwart)
Strak dekje (tbv staantafel zwart, ecru, wit, limoengroen, rood, oranje, paars)
Staantafel vierkant (90 x 90cm)
Licht t.b.v. staantafel
Staantafel bierton rond 90 cm
Terrastafel (rond 80cm / vierkant)
Salontafel (rood, wit of zwart)
Tafel rond groot 150 cm
(8 pers)
Tafelhoes tbv tafel 150 cm rond (wit)
Tafellinnen 200x200 ecru, t.b.v. ronde tafel
Buffettafels 180x75cm
Stretchrok t.b.v. buffettafel
(kleur zwart)
Tafellinnen t.b.v. buffet (140x140)
Bloemstukje, glazen kubus gevuld met groen en kleur naar wens.
Tafelkaarsje
Asbakje (glas / rvs)

6,05
7,90
7,90
2,75
3,00
22,50
10,00
10,50
4,00
4,00
7,15
10,00
3,30
6,50
12,50
2,75
4,50
1,00
0,20

Stoelen, krukken & banken
Luxe barkruk (wit)
Stoel June (wit)
2-zits bank (rood, zwart of wit) met 2 kussentjes
Poef (rood, zwart of wit)
Stackchair zwart
Loungebank met tafel (excl. arbeid)

2,75
2,50
50,00
7,50
2,75
200,00

Bar & toebehoren
Mobiele bar, met tapkraan, en spoelbak 2mtr.
Voorzetbar wit
Koeling tafelmodel met glazen deur en lekbladen.
Koeling tafelmodel rvs dubbeldeurs met glazen deur en lekblad
Spoelunit, uitklapbaar tot 150cm, met borstel en zeeptablet
Spoelbak met borstel en zeeptablet
Koelwagen t.b.v. drank (per dag)
Dienblad antislip
Champagnebowl
Wijnkoeler rvs

66,00
75,00
15,00
35,00
25,00
5,00
75,00
0,85
7,00
1,50

Glaswerk en servies
Wijnglas groot krat 24 stuks (gespoeld retour)
Bierglas bavaria krat 50 stuks (gespoeld retour)
Stapelglas bier krat 32 stuks (gespoeld retour)
Longdrink krat 30 stuks (gespoeld retour)
Champagneglas krat 50 stuks (gespoeld retour)

6,00
12,50
6,00
6,00
12,50

Koffie & Thee
Koffie/thee automaat
Koffie perculator 90 kops (prijs excl.koffie)
Heet water perculator tbv thee (prijs excl.thee)
Koffiekopje, schotel, lepeltje (ongereinigd retour)
Buffetbordje met mes en vork (ongereinigd retour)
Gebaksbordje met vorkje (ongereinigd retour)

35,00
14,00
12,50
0,60
0,80
0,60
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Licht en geluid
DJ Booth, dit meubel is de geschikte werkplek voor de dj.
(deze is exclusief apparatuur en dj en inclusief een meegeleverd
podium van 2x1 mtr)
Licht statief met 4 spots ( maximaal 2,5 mtr hoog)
Klein geluidssysteem 100 pers / achtergrond muziek
Klein DJ-geluid tot 100 pers / achtergrond 200 pers
DJ-geluid tot 300 pers
DJ , wij maken een keus uit dj 's welke het beste bij uw feest
en uw gasten past. De prijs is gebaseerd op 4 tot 5
draaiuren.
Actieve speaker , goed voor kleine feestjes en/of presentaties

60,00

50,00
125,00
175,00
250,00
300,00

85,00

Muziekcomputer , alleen in combinatie met actieve speaker of geluidsset
Microfoon met statief

55,00
15,00

Truss per meter (vierkant/driehoek)
Div. hoekstukken vierkant truss
Spiegelbol 50cm

5,00
10,00
5,00

Spiegelbol 20 cm
Spiegelbol 15cm
Motor t.b.v. spiegelbol
Theaterdoek recht zwart per meter
theaterdoek geplooid per meter
Doek wit op rol (verkoop) 3meter hoog
Multiform LED-par
Multiform controller/mengtafeltje
Led disco derby (veel licht)
laser 300mW (rood, groen, geel)
stuurtafel 36 preset
Prikkabel 12,5m (25x15watt melkwit, 8)
Podiumelement toplaag antraciet 100x200cm (hoogte: 20/40/50/60/80)
Podium afrok geplooid (80cm), 7m
Kroonlichter Paris Petit 45/100cm
Kroonlichter Paris L68/135cm
Kroonlichter Paris XL 90/235
Kroonlichter Vienna XXL 130/235 cm
kokerkruis tbv pagodetent

Diverse
Koord gordijn zwart incl.staaldraad (90x210 cm)
rode loper, 2 mtr breed ( prijs per/m2)

3,00
2,00
3,00
6,00
10,00
10,00
10,00
15,00
25,00
50,00
20,00
11,00
9,00
55,00
95,00
155,00
170,00
20,00

7,50
3,85
35,00
55,00
40,00
8,80
6,00
8,25
15,00
6,60
3,85
2,50
18,70
9,90
7,75
275,00
15,00
60,00
9,75
3,25

Gasheaters klein excl.gas
Gasheaters groot excl.gas
Gasstraler lantaarn excl.gas
Palmbomen 225 cm
Bamboe
Garderobe 40 hks
Garderobe 104 hks
Garderobe rond 16 hks
Afzetpaaltje chrome 85 cm
Afzetkoord, rood / zwart t.b.v. afzetpaaltje
Parasol rond 3 mtr incl.voet
Kamerschermen, 2x60x200cm
Industriebrander excl.gas
Combisteamer op locatie
Bbq (zwaar model)
Frituur (Dubbel) met gasaansluiting
Gasverbruik per bbq
Gasverbruik, per kilo, op nacalculatie

Toilet
Toiletwagen type A (excl. transport)
Reiniging toiletwagen
Toilet kruis

225,00
25,00
82,50
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Prijzen geldig tot:

1 januari 2023

Alle prijzen zijn per eenheid, excl. btw

Personeel (hoog BTW) (min.3 uur per persoon)

prijzen zijn excl. 21% btw

functie

prijs p/uur

Ober t.b.v. drank en servies
Kok t.b.v. buffet
Partymanager

42,50
45,00
45,00

Transport (hoog BTW)
prijzen zijn excl. 21% btw
Per gereden kilometer wordt € 0,80 in rekening gebracht. Deze worden berekend via routeplanner.
Bezorgkosten binnen Deurne zijn standaard € 15,00.
Verhuur, catering en personeel worden apart vervoerd dus evt. 3x transport kosten.
van J&M (Deurne)
naar adres
aant.ritten
km per rit prijs p/km
Transport catering
Transport verhuur standaard
Transport tenten
Transport toiletwagen
Transport personeel

tot 20 km geen transportkosten

1,00
1,00
0,50
0,80
0,80

totaal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Buffetmaterialen (excl. 21% BTW)
prijs p/pers
Soepkom/onderbordje/lepel/servet (ongereinigd retour)
Gebaksbordje/vorkje/servet (ongereinigd retour)
Gebaksbordje/servet (ongereinigd retour)
2x gebaksbordje/2x vorkje/2x servet (ongereinigd retour)
Buffetbordje 21cm/mes/vork/servet (ongereinigd retour)
2x buffetbordje/2xmes/2xvork/2xservet (ongereinigd retour)
Buffetbordje 21cm/dessertlepel/dessertvorkje (ongereinigd retour)
Buffetbordje 21cm/dessertvork/dessertmes/servet(ongereinigd retour)
Dinerbord 27cm/mes/vork/servet (ongereinigd retour)
Vorkje klein (ongereinigd retour)
Dessertlepeltje (ongereinigd retour)
Tafellinnen zwart 140x140
Tafellinnen wit 140x140
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0,75
0,50
0,25
0,75
0,75
1,50
0,75
0,75
0,75
0,15
0,15
2,75
2,75

