Catering
In onze keuken kunt u uitstekend terecht voor het vervaardigen van uw maaltijden. U kunt indien
gewenst ook gebruik maken van onze goede cateringfaciliteiten.
Een lekker ontbijt, heerlijke barbecue, een koud/warm buffet, u kunt het allemaal door ons laten
verzorgen.
Alle prijzen zijn per persoon. Bij iedere reservering hanteren wij de regel dat het opgegeven aantal
personen in rekening wordt gebracht mits dit uiterlijk 4 dagen van tevoren wordt doorgegeven
Maaltijdsoep met 3 belegde broodjes
Soep in overleg, o.a. tomatensoep, groentesoep, kippesoep
broodjes, witte en bruine puntjes. Beleg van de broodjes in overleg.
Makkelijk bij aankomst!

€ 7,50

Ontbijt
Diverse broodsoorten, witbrood, bruinbrood, krentewegge,
witte/bruine bolletjes, beschuit. Vleeswaren, kaas en zoetwaren.
Jus'dorange, koffie, thee melk of karnemelk.

€ 9,50

Koffietafel A (min. 15 pers.)
In buffetvorm, Diverse broodsoorten o.a. witbrood, bruinbrood,
roggebrood en krentewegge. Diverse vlees- en kaassoorten,
zoetwaren en roomboter. Incl. 3 keer koffie, thee, melk of
karnemelk.

€ 8,95

Koffietafel B (min. 15 pers.)
Net als koffietafel A, echter uitgebreid met luxe broodjes en een
kroket.

€ 12,00

Koffiebuffet (min. 20 pers.)
Net als koffietafel B, echter uitgebreid met soep, fruit en salade.
Met voldoende koffie, thee, melk en karnemelk.

€15,50

Buffet
Hapjes buffet (min. 20 pers.)
Huzarensalade, gevuld ei, ham met asperges, div. kaassoorten,
leverworst, rauwe ham met meloen, gevulde komkommer, rollade,
salami, haring, forel, knoflooksaus, cocktailsaus, kruidenboter,
toast, roggebrood, stokbrood, spare-ribs, gehaktballetjes in
satésaus.

€ 13,95

Luxe hapjes buffet (min. 20 pers.)
Huzarensalade, vissalade, rijstsalade, tomaat met garnalen, rauwe
ham met meloen, gevuld ei, gevulde komkommer, harig, forel,
zalm, paté, olijven, rollade, rosbief, stokbrood (wit en bruin), div.
sausjes en kruidenboter, div. kaassoorten, beenham, spareribs,
saté.

€ 16,95

Reggebuffet (min. 20 pers.)
Een huzaar- en vissalade met een uitgebreid garnituur van diverse
vlees- en visspecialiteiten geserveerd met stokbrood en
kruidenboter. Rauwkostsalade, knoflook en cocktailsaus,
kipkluifjes, kipsaté, gehaktballetjes in saus, rollade met jägersaus,
schnitzel stukjes met zigeunersaus, nasi en patat.

€ 20,75

Pannenkoekenbuffet
Onbeperkt naturel en spek pannenkoeken die u zelf kunt versieren
met o.a. gember, warme kersen, warme bosvruchten, champignons
en ui, stroop, bruine en witte basterdsuiker, en jam.

€ 13,25

Stamppot buffet
3 soorten stamppot naar keuze + vlees. Keuze uit: Boerenkool,
zuurkool, hete bliksem, wortelen, stimp stamp. Daarbij geserveerd
groffe worst, rookworst, speklap, ribbetjes, jus, mosterd en zuur.

€ 14,75

Barbeque
Huren van een barbecue
Huren van een barbecue + schoonmaak

€ 20,00
€ 40,00

** Prijzen van de catering onder voor behoud **
Prijzen zijn per persoon. Bij iedere reservering hanteren wij de regel dat het
opgegeven aantal personen in rekening wordt gebracht mits dit uiterlijk 4 dagen
van tevoren wordt doorgegeven

