
Bestellen buffet, hapjespan of shoarmagrill
Uw catering graag uiterlijk op woensdag bestellen voor levering op zaterdag of zondag, zodat wij voor een perfect eindproduct garant kunnen staan. Voor andere dagen graag uiterlijk  
4 werkdagen voor levering bestellen. Het definitief aantal personen voor catering op zaterdag of zondag kunt u ’s donderdags voor 12 uur nog wijzigen. Wij vragen u om de apparatuur 
terug te brengen, maar voor de afwas en reiniging zorgen wij. Vanaf 50 pakketten wordt alles gratis opgehaald. Op de website kunt u diverse foto’s bekijken.

Catering
Vanaf 6 personen verzorgen wij uw complete buffet. Dit wordt aan huis bezorgd en geïnstalleerd. Bij de warme gerechten wordt een au bain Marie in bruikleen gegeven om de  
gerechten probleemloos te verwarmen. Het buffet blijft dan keurig op temperatuur en brandt niet aan. De prijzen per persoon van onze buffetten vindt u in de onderstaande tabel.

Shoarma-grill
Wij leveren een compleet shoarmapakket inclusief elektrische grill. Vanaf 6 personen krijgt u een speciale shoarma-grill in bruikleen met mager voorgegaard shoarmavlees aan 
een spit. Met behulp van de grill kunt u het vlees opwarmen, krokant braden en daarna in reepjes snijden. De prijzen per persoon van dit complete shoarmapakket met grill vindt  
u in de tabel op deze pagina.

Samenstelling shoarmapakket per persoon: 300 gram shoarmavlees, 3 pitabroodjes, slamix, zigeuner-, knoflook- en cocktailsaus.
Daarbij leveren wij de electrische shoarma-grill met mes en opvangschep, porseleinen borden en bestek en indien nodig, een broodrooster om de pitabroodjes te verwarmen.

Opgemaakte rundvleessalade - luxe
De salade wordt opgemaakt met asperges in gebraden 
beenham, snijworst met druiven, eieren, tomaten, fruit 
en diverse garnituur. Een opgemaakte saladeschotel 
is niet voldoende voor een complete maaltijd. Zonder 
borden en bestek.

Warm buffet
Het warm buffet bestaat uit warm vlees met rijst spe-
ciaal in een au bain Marie. Het warm buffet is niet 
voldoende voor een complete maaltijd. Met borden en 
bestek.

Vanaf 10 personen kunt u 3 gerechten uitzoeken, voor 
een groter gezelschap meer.
- kipsaté in satésaus
- kipfilet pilav
- kipragout
- beenhamstukjes in honingmosterdsaus
- rundergoulash
- varkenspoulet in champignonroomsaus
- gehaktballetjes in satésaus
- gehaktballetjes in tomatensaus
- gehaktballetjes in stroganoffsaus

Luxe koud buffet
Het luxe koud buffet bestaat uit:
- luxe opgemaakte huzarensalade
- smulsalade, wokkelfris, beenhampreisalade
- verse fruitmix
- spicy chickenwings
- Turks brood, ambachtelijk met kruidenboter
- Porseleinen borden, rvs bestek en op verzoek siervuurwerk
De hoeveelheid van een luxe koud buffet is voldoende 
voor een complete maaltijd.

Luxe koud/warm buffet
Het luxe koud/warm buffet is de combinatie van het 
warm buffet en luxe koud buffet, waarbij de hoeveelheden 
op elkaar afgestemd zijn. (Exclusief spicy chickenwings)
De hoeveelheid van een luxe koud/warm buffet is  
voldoende voor een complete maaltijd.

40 of meer 5,90 6,90 12,90 14,90 8,90 6,90 9,90 15,00
30 t/m 39 6,20 7,90 13,90 15,90 9,50 7,20 9,90 15,50
20 t/m 29 6,50 8,90 14,90 16,90 9,90 7,50 10,50 16,00
15 t/m 19 6,90 9,90 15,90 17,90 10,50 7,90 10,90 16,50
10 t/m 14 7,90 10,90 16,90 18,90 10,90 8,50 11,90 17,00
  6 t/m 9 8,90 11,90 17,90 19,90 11,90 8,90 12,90 17,50

Extra te bestellen
Salades 
Vanaf 30 personen wordt het saladebuffet zonder meerprijs 
uitgebreid.

Nasi goreng (minimaal 5 porties)
Rijst kunt u vervangen door nasi goreng
Meerprijs 1,00 p.p.

Vis schotels
Onze buffetten kunt u uitbreiden met luxe opgemaakte 
visschotels. Deze worden apart van de andere gerechten 
in koeltassen bezorgd.

Visassortiment (minimaal 5 porties)
Deze luxe opgemaakte schaal bestaat uit gerookte 
vissoorten. De soorten zijn: zalm, paling, makreelfilet, 
botervis, forel en garnalen.
Meerprijs 6,00 p.p.

Nieuwe haring (minimaal 8 porties) 
Deze luxe opgemaakte schaal bestaat uit 1 nieuwe haring 
p.p. (= 2 x halve). Daarbij krijgt u fijn gesneden uitjes.
Meerprijs 2,50 p.p.

De hapjespan (minimaal 6 porties)
Wij bezorgen de hapjespan bij u aan huis. 
De voorgegaarde producten ontvangt u gekoeld. De pan 
heeft een half uur nodig om de hapjes te verwarmen. 
Tussendoor een keer omscheppen, de rest gaat vanzelf.

Samenstelling hapjespan
30% zoete gehaktballetjes
20% kipspiesjes
20% spicy chickenwings
30% spareribs (1-ribs) 

spicy chickenwings per kilo 7,90
Turks brood, ambachtelijk per stuk 3,00
stokbrood, ambachtelijk per stuk 2,00
kruidenboter per cup 1,10

huzarensalade 1 kg 7,50
macaronisalade 1 kg 9,50
wokkelfris 1 kg 9,50
Hawaïsalade 1 kg 12,50
sunnysalade 1 kg 12,50
smulsalade 1 kg 12,50
Griekse komkommersalade 1 kg 12,50
beenhampreisalade 1 kg 12,50
feta gezond 1 kg 12,50
verse fruitmix 1 kg 12,50

   aantal  salade warm luxe koud luxe buffet shoarma- hapjes- party- gourmet-wok
 personen luxe buffet buffet koud / warm grill pan  pakket pakket

Extra voordeel;  vanaf 50 wordt alles gratis opgehaald. Indien u geen borden en bestek bij uw buffet wilt, krijgt u een extra korting van 0,50 p.p.

Party-pakket  

Gemarineerde kipfiletreepjes met wraps,  
wokgroenten en chillisaus

Beenhamflakes met verse broodjes, uienringen, 
en honing mosterdsaus

Inclusief elektrische wokpan, olie en  
wokscheppen

Inclusief porseleinen borden, rvs bestek en servetten
Wij zorgen voor de afwas.

Gourmet-wok pakket  bezorging v.a. 10 pakketten 

Keuze uit; biefstukreepjes, beenhamflakes,  
shoarma, gyros, Japanse kipsaté, kip mystery, 
kipreepjes, gourmetspek en pangareepjes (vis)

Uienringen, champignons, wokgroenten, vers 
fruit, wokkelfris, smulsalade, macaronisalade en 
huzarensalade. Turks brood met kruidenboter. 
Knoflooksaus, cocktailsaus en satésaus.

Zonder borden, bestek en apparatuur

Catering, prijzen per persoon

Advies op maat
Wilt u voor de catering verschillende 
mogelijkheden combineren of twijfelt u
over de hoeveelheid die u nodig heeft? 
Wij geven u graag vrijblijvend advies!


