
 

MENUKAART 
CULINAIRE  

DIENSTVERLENING 
& 

BELEVING 
 

 
Met passie en aandacht leveren wij dagelijks vers 

bereide kwaliteit aan bedrijven, instellingen en 

particulieren. Ontbijt, belegde broodjes, samen- 

gestelde lunches, warme maaltijden, hapjes,  

buffetten etc. 

Wij verzorgen turnkey evenementen op  

bedrijfslocaties, externe locaties of bij u thuis! 
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EN STREVEN ERNAAR DAT DEZE ZO DUURZAAM EN VERANTWOORD MOGELIJK ZIJN 

GEPRODUCEERD 



 

ONTBIJT 

                    prijs per persoon 

Frans ontbijt            

Croissant met aardbeienjam/ petit pain kaas/ mini bladerdeeg snack zoet/  

gekookt ei/ verse jus d'orange        €    7,95 

 

Continentaal ontbijt               

Mini broodjes (3 p.p.) belegd met diverse vleeswaren en kaassoorten/  

mini bladerdeeg snack zoet/ roerei met bacon/ verse jus d'orange    €  11,25 

 

 

ONTBIJT SUGGESTIES  
                          prijs per stuk 

Croissant naturel          €    1,50 

Croissant met aardbeienjam         €    2,00 

Fruitspies van uitsluitend vers fruit        €    2,25 

Krentenbol           €    1,00 

Mueslibol           €    1,25 

Yoghurt met vers fruit, muesli en honing       €    2,75 

Mini bladerdeeg snack zoet (appel/ pecannoot/ kaneel/ vanille/ aardbei)   €    1,50 

Ontbijtsmoothie, diverse smaken        €    3,00 

 

ONS BROOD BAKKEN WIJ OP BESTELLING VERS VOOR U AF 

 

 



 

BELEGDE BROODJES 

WIT STOKBROODJE/ MEERGRANEN STOKBROODJE/ CROISSANT/ MEERGRANEN BOL/ PETIT PAIN 

      prijs per stuk 

Jonge kaas           €    2,30 

Oude kaas           €    2,30 

Komijnekaas jong belegen         €    2,65 

Brie            €    2,65 

Kruidenkaas met bieslook         €    2,65 

Mozzarella, tomaat en pesto         €    3,50 

Ham en kaas           €    2,60 

Ham, kaas en ananas          €    3,00 

Ham            €    2,30 

Filet americain          €    3,00 

Roompaté           €    2,60 

Salami            €    2,60 

Kipfilet           €    2,60 

Rosbief           €    3,25 

Fricandeau           €    3,25 

Coburger ham           €    2,30 

Runderrookvlees          €    2,60 

Ossenworst           €    3,00 

Gerookte zalm          €    3,80 

Gerookte paling          €    3,80 

Huzarensalade          €    3,00 

Eiersalade           €    3,00 

Kip-kerriesalade          €    3,10 

Zalmsalade           €    3,25 

Tonijnsalade           €    3,25 

Krabsalade           €    3,50 

Luxe broodjes             Extra  

Italiaanse bol/ Ciabatta/ Waldkorn/ Provencette/ Carré Toscane/ Noten triangel/ 

Flaquette/ Bagel/ Spelt pistolet/ Meergranen ciabatta/ Landkorn Quadri/ Born bagnat €    0,70 

Gezond: ijsberg sla, tomaat, komkommer, ei en alfalfa     €    0,50 

 

ONS BROOD BAKKEN WIJ OP BESTELLING VERS VOOR U AF 



 

SPECIALS 
LUXE BELEGDE BROODJES 

                    prijs per stuk 
Ciabatta kip    Meergranen ciabatta belegd met zongedroogde tomaat  spread, 

                                           mesclun sla, gerookte kip en zongedroogde tomaat   €    3,50 

 

Bagnat ossenworst      Vezelrijk donker rond broodje belegd met honing mosterdsaus,  

    mesclun sla, ossenworst, rode ui en kappertjes    €    3,50 

 

Boule Italienne Italiaanse bol met oregano, belegd met tomatentapenade,  

rucola sla, Serrano ham, olijven en Grana Padano kaas  €    3,60 

 

Boboli Daily Déli Toscaans pizzabroodje, overdwars doorgesneden, belegd met  

                                 pizzasaus, mesclun sla, mozzarella, ham, paprika en ui  €    3,60 

 

Triangel France      Notentriangel belegd met ijsbergsla,  brie, geroosterde 

pijnboompitjes en honing      €    3,60 

 

Foaccia Italia     Focaccia brood met rozemarijn belegd met groene pesto, 

mozzarella en tomaat       €    3,60 

 

Provençaaltje           Provençaals stokbroodje belegd met tomatentapenade,                                                                

                                           lollo sla, geitenkaas, zongedroogde tomaat  en walnoot  €    3,85 

 

Flaquette geitenkaas  Rustiek rond broodje belegd met appelstroop, mesclun sla,  

gebakken spekreepjes, plakjes geitenkaas en walnoot  €    3,90 

 

Bagel zalm  Bagel belegd met gerookte zalm, bieslook kruidenkaas,  

mesclun sla, rode ui en kappertjes     €    3,90 

 

VERS VOOR U BEREID MET PASSIE EN AANDACHT VOOR SMAAK EN KWALITEIT  

 



 

SPECIALS 

WRAPS 

 

                              prijs per stuk 

Wrap gerookte kip   Deegtortilla tomaat met komkommer/ dille spread,  

gerookte kip, rucola sla en komkommer reepjes   €    3,50 

 

Wrap chorizo          Deegtortilla tomaat met rode pesto, chorizo, paprika,  

rode ui en geraspte kaas      €    3,50 

 

Wrap mozzarella          Deegtortilla tomaat met groene pesto, mozzarella,  

                                en zongedroogde tomaat        €    3,50 

 

Wrap Coppa ham         Deegtortilla tomaat met tomatentapenade, coppa ham,  

rucola sla en geroosterde pijnboompitjes     €    3,75 

 

Wrap Serrano ham Deegtortilla tomaat met zongedroogde tomaat spread, Serrano ham, 

rucola sla, olijven en Grana Padano kaas           €    3,75 

 

Wrap zalm         Deegtortilla tomaat met bieslook/peterselie spread,  

gerookte zalm en ijsberg sla       €    3,85 

 

 

VERS VOOR U BEREID MET PASSIE EN AANDACHT VOOR SMAAK EN KWALITEIT  

 

 



 

SPECIALS 
CLUBSANDWICHES 

HEERLIJKE DRIELAAGSE CLUBSANDWICHES VAN VERS   

MEERGRANEN BROOD / ZONGEDROOGDE TOMAAT  BROOD / WIT BROOD 

     prijs per stuk  

   (3 hele boterhammen gestapeld belegd en schuin doorgesneden) 

 

- Gerookte kipfilet, komkommer/ dille spread, zongedroogde tomaat  en lollo sla €    5,50 

- Old Amsterdam, bacon, tomatentapenade, lollo sla, tomaat, komkommer en ei €    5,50 

- Mozzarellakaas, groene pesto, rucola sla, en tomaat     €    5,50 

- Rosbief, rode pesto, lollo sla en geroosterde pijnboompitjes    €    5,50 

- Eiersalade, spek, tomaat, ei, mesclun sla en alfalfa      €    5,50 

- Filet americain, rode ui en lollo sla       €    5,50 

- Ossenworst, honing mosterdsaus, rode ui, kappertjes en lollo sla   €    5,50 

- Tonijnsalade, rode ui, kappertjes, paprika en rucola sla    €    5,50 

- Boeren streekham, honingmosterdsaus, tomaat, bacon, ei en lollo sla  €    5,50 

- Runderrookvlees, mayonaise, kaas, ei en rucola sla     €    5,50 

- Gerookte zalm, bieslook/ peterselie spread, lollo sla, rode ui en kappertjes €    6,00 

 

 

MET SANDWICH BROOD VAN ONZE VERSBAKKER 

ALLE CLUBSANDWICHES ZIJN VOORZIEN VAN EEN PRIKKER MET BIJPASSEND GARNITUUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SPECIALS 

SALADE BAR 

     prijs per stuk 

 

Salade Hawaï         Mix van ijsberg- en mesclun sla met komkommer reepjes, 

                              wortel, paprika, ananas en yoghurt/ kruiden dressing  €    3,00 

 

Griekse salade          Komkommer, tomaat, rode ui, paprika, olijven, fetakaas en 

kruidendressing         €    3,50 

 

Salade gerookte kip    Mix van ijsberg- en mesclun sla, komkommer reepjes, walnoot,  

 zongedroogde tomaat , maïs, gerookte kipfilet en honingmosterdsaus 

          €    3,50 

 

Salade mozzarella   Mix van ijsberg- en mesclun sla, tomaat, paprika, mozzarella- 

   bolletjes met groene pesto en olijfolie    €    3,50 

 

Salade geitenkaas   Mesclun salade met zongedroogde tomaat , olijven, gebakken spek, 

   plakjes geitenkaas, pijnboom pitjes en honing mosterddressing €    3,75 

 

Salade tonijn    Mesclun sla met tonijn, paprika, rode ui, maïs, kappertjes en 

   mayonaise        €    3,75 

 

Pastasalade    Fusilli tricolore pasta met rode pesto, rucola sla, zontomaat,  

maïs, paprika, druiven, geroosterde pijnboompitjes en  

Grana Padano kaas       €    3,75 

 

MAALTIJD SALADES 

Maaltijdsalades Bovenvermelde salades als maaltijdsalade inclusief stokbrood 

   en kruidenboter     Meerprijs €    2,75 

 

VERS VOOR U BEREID MET PASSIE EN AANDACHT VOOR SMAAK EN KWALITEIT  

 

 

 



 

LUNCH EXPRESS                                                             
SAMENGESTELDE LUNCHES 

 

A Luxe broodjes lunch (2 p.p.) € 6,95 

Een assortiment luxe broodjes zoals: 
Focaccia mozzarella, tomaat, pesto en verse basilicum 
Wrap tomaat/basilicum met kruidenkaas, gerookte zalm en ijsbergsla 
Toscaans broodje met Coppa di Parma en lollo verde 
Italiaanse bol met oregano, rode pesto, salami, paprika, ui en Grana Padano kaas 
Provençaalse panini met tomatentapenade, geitenkaas, zontomaat en walnoot 
Notentriangel met brie, honing, lollo rosso en geroosterde pijnboompitten 
Boeren bol met honing mosterdsaus, boeren streekham en lollo sla 
Waldkorn triangel oude kaas, tomaat en lollo sla 
Ciabatta met bieslook kruidenkaas en lollo sla   

 
 

 

 

B Gevarieerde broodjes lunch 1 (   2 p.p.) € 4,80                                                                                                            

B Gevarieerde broodjes lunch 2 (2,5 p.p.) € 6,00                                                                                                            

B Gevarieerde broodjes lunch 3 (    3 p.p.) € 7,10                                                                                                

Witte stokbroodjes                                                                                                                                          

Meergranen stokbroodjes                                                                                                                                 

Croissants                                                                                                                                                            

Meergranen bollen                                                                                                                                                           

Petit Pains Ardennais                                                                                                                                                     

Zachte bolletjes 

Deze broodjes worden rijkelijk belegd met een zeer divers assortiment beleg:                                                                 

Jonge kaas, oude kaas, komijnekaas, kruidenkaas, brie                                                                                           

Ham, ham/kaas, filet americain, roompaté, salami, kipfilet, rosbief, boterhamworst, runderrookvlees, 

gebraden gehakt                                                                                                                                                      

Eiersalade, kipkerriesalade 

De helft van dit assortiment broodjes garneren wij af met lollo sla. 

ONS BROOD BAKKEN WIJ OP BESTELLING VERS VOOR U AF 



 

LUNCH EXPRESS                                                             
SAMENGESTELDE LUNCHES 

 

C Rustieke sandwich lunch 1 (   2 p.p.) € 5,50                                                                                                              

C Rustieke sandwich lunch 2 (2,5 p.p.) € 6,50                                                                                                             

C Rustieke sandwich lunch 3 (    3 p.p.) € 7,80                                                                                                

Rustieke sandwiches van onder anderen rustiek zuurdesembrood, molenaarsbrood met 

zonnebloempitjes, bio landbrood met mout, bio landbrood met roggebloem, speltbrood 

Divers belegd met onder andere: 
Mozzarella, tomaat en pesto 
Kruidenkaas, gerookte zalm, rode ui en lollo verde 
Tomatentapenade, Serrano ham en olijven 
Carpaccio met Old Amsterdam, kappertjes en grove mosterd 
Rode pesto, kipfilet en komkommer 
Honing mosterdsaus, boerenham en lollo rosso 
Tonijnsalade, rode ui en ijsbergsla 
Oude kaas, lollo sla en tomaat  
 
D Mini broodjes lunch 1 (   3 p.p.) € 6,00                                                                                                                      

D Mini broodjes lunch 2 (3,5 p.p.) € 7,00                                                                                                                     

D Mini broodjes lunch 3 (    4 p.p.) € 8,00                                                                                                              

Mini harde broodjes (maïs/ sesam/ meergranen)                                                                                                    

Mini zachte broodjes (wit en bruin)                                                                                                                                 

Mini waldkorn triangels                                                                                                                                                  

Mini rustieke broodjes                                                                                                                                                     

Mini focaccia broodjes                                                                                                                                                        

Mini sandwiches  

Deze broodjes worden rijkelijk belegd met een zeer divers assortiment beleg:                                                                 

Jonge kaas, oude kaas, komijnekaas, kruidenkaas, brie                                                                                           

Ham, ham/kaas, filet americain, roompaté, salami, kipfilet, rosbief, boterhamworst, runderrookvlees, 

gebraden gehakt                                                                                                                                                     

Eiersalade, kipkerriesalade 

De  helft van het aantal broodjes garneren wij af met diverse garnituren zoals lollo sla, rauwkost, 

tomaat of komkommer met alfalfa, ei  

ONS BROOD BAKKEN WIJ OP BESTELLING VERS VOOR U AF 



 

LUNCH EXPRESS                                                             
SAMENGESTELDE LUNCHES 

 

E Huisselectie broodjes lunch (2 p.p.) € 7,25                                                                                                           

Een assortiment luxe huisselectie broodjes zoals:                                                                                                      

Flaquette met appelstroop, mesclun sla, gebakken spek, geitenkaas en walnoot                                                     

Bagel met bieslook kruidenkaas, mesclun sla, gerookte zalm en kappertjes                                                               

Spelt pistolet met bieslook/peterselie spread, lollo sla, brie en olijven                                                                   

Landkorn quadri met komkommer/dille spread, ham, mesclun sla, komkommer en wortel julienne                      

Meergranen ciabatta met zontomaat spread, rucola sla, gerookte kip en zontomaat                                     

Born bagnat met honing mosterdsaus, rucola sla, ossenworst, rode ui en kappertjes                                               

Wrap met zontomaat spread, salami, rode ui en paprika                                                                                                

Italiaanse bol met oregano, tomatentapenade, lollo sla, serano ham en Grana Padano kaas                             

Petit pain ardennais met bieslook/peterselie spread, mesclun sla, runderrookvlees en ei 

 
 

 

 

 

F Clubsandwich lunch (2 halve p.p.) € 5,50                                                                                                                                    

F Clubsandwich lunch (3 halve p.p.) € 8,25                                                                                                                    

Sandwiches van drielaags wit, meergranen en zontomaat brood 

Divers belegd met onder anderen: 
Mozzarella, tomaat en pesto 
Kruidenkaas, gerookte zalm, rode ui en lollo verde 
Tomatentapenade, Serrano ham en olijven 
Carpaccio met Old Amsterdam, kappertjes en grove mosterd 
Rode pesto, kipfilet en komkommer 
Honing mosterdsaus, boerenham en lollo rosso  
Tonijnsalade, rode ui en ijsbergsla 
Oude kaas, lollo sla en tomaat  

 

ONS BROOD BAKKEN WIJ OP BESTELLING VERS VOOR U AF 



 

LUNCH EXPRESS                                                             
SAMENGESTELDE LUNCHES 

 

G Assorti bolletjes lunch  

                          prijs per stuk 

Witte en bruine bolletjes belegd met 50% kaassoorten en 50% vleeswaren:       

Jonge kaas, oude kaas, komijnekaas  

Ham, ham en kaas, salami, roompaté, kipfilet, fricandeau, Coburger ham,  

runderrookvlees, cervelaat, boterhamworst, satéworst, gebraden gehakt, cervelaat 

Per stuk           €    1,80  

Bij afname vanaf  10 stuks, per stuk        €    1,65  

Gezond: ijsberg sla, tomaat, komkommer, ei en alfalfa     €    0,50 

  

H Assorti de luxe bolletjes lunch  

                      prijs per stuk 

Witte en bruine bolletjes gevarieerd belegd met:                             

Brie, bieslook kruidenkaas, filet americain, rosbief, ossenworst, eiersalade,  

kipkerriesalade, huzarensalade, zalmsalade, tonijnsalade, krabsalade, 

voorzien van lollo sla           

Per stuk            €    2,50  

Bij afname vanaf  10 stuks, per stuk        €    2,20  

Extra voor paling of zalm         €    1,30 

Gezond: ijsberg sla, tomaat, komkommer, ei en alfalfa     €    0,50 

 
ONZE VLEESWAREN SNIJDEN WIJ DAGELIJKS VERS VOOR U 

 

 



 

LUNCH EXPRESS                                                             
SAMENGESTELDE LUNCHES 

 

Internationaal lunchbuffet € 21,50 

Een ruim assortiment ambachtelijk en duurzaam gebakken zuurdesem broden en mini broodjes                      

van de versbakker van Het Lokaal in Amersfoort 

Suikerbrood 

Internationale kaassoorten, zoals jong belegen, Old Amsterdam, brie, geitenkaas 

Vleeswaren, zoals Coburger ham, boeren streekham, fricandeau, kipfilet, runderrookvlees, roompaté, 

rosbief 

Margarine en roomboter 

Afwisselende bladsalades, toppings en dressings 

Afwisselende salades (rundvlees/ huzaren/ Russisch / aardappel kerrie) 

Afwisselende vleesgerechten (boeuf bourguignon/ satéballetjes/ kipsaté/ kip stroganoff/ Indische 

balletjes zoetzuur, geserveerd met rijst) 

Vegetarische lasagne met spinazie, tomaat en kaas 

Fruitsalade  

Chocolademousse 

VERS VOOR U BEREID MET PASSIE EN AANDACHT VOOR SMAAK EN KWALITEIT  

UW BESTELLING HIERVOOR ONTVANGEN WIJ GRAAG MINIMAAL ÉÉN DAG VOORUIT 

 



 

LUNCH UITBREIDINGEN                           

                prijs per stuk 

Soepen                                                                                                                                                                                                  

Soep (groente/ kippen/ tomaten/ champignon/ bouillon/ pompoen/ curry……..)  €    2,50                            

Warme bijgerechten                                                                                                                                                             

Gehaktballetjes in zoetzure saus of in tomatensaus      €    2,75                        

Hartige quiche punt (kip, rundvlees, bacon, vis of vegetarisch)    €    2,95                           

Kipsaté (3 p.p.) inclusief satésaus, stokbrood, atjar en kroepoek    €    3,50      

Pasteitje met kippenragout en verse kruiden       €    3,95                          

Lasagne (met rundergehakt en groenten of vegetarisch)     €    3,95           

Warme snacks                                                                                                                                                        

Saucijzenbroodje/ kaasbroodje/ ragoutbroodje/ ham/kaasbroodje    €    1,90                         

Broodje kroket met mosterd         €    2,10                         

Broodje frikandel met mayonaise         €    2,10                                     

Mini pizza’s: Hawaï/ tonijn/ mozzarella/ salami/ ham/ kip/ chorizo/ Roquefort  €    4,50                                

Salades / hartig                                                                                                                                                                                         

Hartige mini muffin geitenkaas, olijf,  bacon crisps      €    2,25                                                                                                                                                             

Hartige mini muffin spinazie, cream cheese, gerookte zalm      €    2,25                                                                                                                                                          

Hartige mini muffin tomaat, hammousse       €    2,25 

Salade met garnituur en dressing (assortiment zie tabblad 3: Specials / Salade Bar)      v.a.€    3,50                   

Rundvleessalade/ huzarensalade/ aardappelsalade/ pastasalade, inclusief garnituren €    4,50                    

Fruitsalade/ fruit                                                                                                                                                                                        

Fruit per stuk            €    1,00 

Fruitspies van uitsluitend vers fruit        €    2,25                                

Fruitsalade van uitsluitend vers fruit (150 gram)      €    2,25                           

VERS VOOR U BEREID MET PASSIE EN AANDACHT VOOR SMAAK EN KWALITEIT  

UW BESTELLING HIERVOOR ONTVANGEN WIJ GRAAG MINIMAAL ÉÉN DAG VOORUIT 

 

 



 

DRANKEN 

                      prijs per stuk

             

Zuiveldranken  

Chocomelk   (blikje)         €    1,75 

Melk/ karnemelk  (halve liter)        €    1,30 

Melk/ karnemelk  (liter)         €    1,80 

 

Sinaasappelsap 

Jus d’orange   (petflesje)                 €    1,80 

Jus d’orange   (liter)         €    2,30 

 

Schulp bio sappen 

Appel/peer  (0,75 liter)        €    2,95 

Appel/vlierbes  (0,75 liter)        €    2,95 

  

Frisdranken  (blikje)         €    1,60 

Coca Cola/ Coca Cola Light 

Fanta / Seven Up/ Cassis 

Spa Rood/ Spa Blauw 

Appelsap    

       

LEKKER KOEL GELEVERD 

 

 



 

LUNCHPAKKETTEN 

VERPAKT IN HANDZAAM LUNCHTASJE 

                           

           prijs per pakket 

 

Basic              Krentenbol/ bolletje kaas/ appel/ jus d’orange/ servet en pepermuntje €    5,75 

 

Standaard      Krentenbol/ bruin bolletje kaas/ wit bolletje ham/ appel/ jus d’orange/ 

                   servet en pepermuntje         €    7,35 

 

Uitgebreid      Krentenbol/ bruin bolletje kaas/ wit bolletje ham/ appel/ jus d’orange/  

                   candybar/ servet en pepermuntje      €    8,50 

 

Sandwich      Clubsandwich bruin met kaas, sla, tomaat en komkommer/                                                     

                       clubsandwich wit met eiersalade, sla, tomaat en bacon/  

appel/ jus d’orange/ candybar/ servet en pepermuntje    €    8,95 

 

Sandwich luxe  Clubsandwich zontomaat met kaas, sla, tomaat en komkommer/  

wrap met kruidenkaas, kipfilet en komkommer/ croissant met ham en lollo sla/ 

                        appel/ jus d’orange/ candybar/ servet en pepermuntje    €   9,50 

 

Luxe mini      Mini croissant met brie en sla/ mini zacht broodje met kipfilet en komkommer/  

mini rustiek broodje ham/ mini hard broodje kaas/ appel/ jus d’orange,  

                  candybar/ servet en pepermuntje      € 10,75 

 

VERS VOOR U BEREID MET PASSIE EN AANDACHT VOOR SMAAK EN KWALITEIT  

UW BESTELLING HIERVOOR ONTVANGEN WIJ GRAAG MINIMAAL ÉÉN DAG VOORUIT 

 

 



 

TRAKTATIES                                                                                
GEBAK                                                                      

                         prijs per stuk 

Chocolade-kersen- room gebak        €    2,25 

 
Chocolademousse gebak         €    2,25 

 
Profiteroles gebak          €    2,25 

 
Bosvruchten gebak          €    2,25 

 
Carrotcake gebak          €    2,25 

 
 

UW BESTELLING HIERVOOR ONTVANGEN WIJ GRAAG MINIMAAL ÉÉN DAG VOORUIT 



 

TRAKTATIES 

ZOETE LEKKERNIJEN 

LEKKER BIJ DE KOFFIE, RECEPTIE, ONTVANGST OF FEEST  

 

                         prijs per stuk 

 

Mini muffin (vanille/ chocolade/ caramel)       €    1,50 

Mini beignet met rood fruit vulling         €    1,50 

Mini Danish mix (mini bladerdeeg snack: appel/ pecannoot/ kaneel/ vanille/ aardbei) €    1,50 

Mini brownie            €    1,50 

Mini amandelcakeje          €    1,60 

 

Muffin (kaneel/ chocolade/ blueberry)       €    2,00 

Double choc brownie          €    2,00 

Gevulde koek    vers afgebakken      €    1,75 

Koffiebroodje   vers afgebakken      €    1,75 

Appelflap gesuikerd  vers afgebakken      €    1,70 

 

Bio muffin van havervlokken, banaan, tutti frutti, noten en honing      €    2,25                                                                                     

Bio muffin van havervlokken, banaan, notenmelange, rozijnen, honing en kaneel  €    2,25 

Petitfour    daags vooruit bestellen     €    2,20    

Petitfour met logo/foto daags vooruit bestellen     €    2,85 

 

HARTIGE SNACKS 

                         prijs per stuk 

 

Saucijzenbroodje/ kaasbroodje/ ragoutbroodje/ ham/kaasbroodje    €    1,90                         

Broodje kroket met mosterd         €    2,10                         

Broodje frikandel met mayonaise         €    2,10     

 

 



 

KOUD BITTERGARNITUUR 

LEKKER BIJ DE BORREL, RECEPTIE OF FEEST  

 

                         prijs per persoon 

 

Tafelgarnituur standaard                                                                                                  

Notenmelange/ kaasbolletjes/ olijven met prikkertjes/ cheesesticks   €    1,85 

 

Tafelgarnituur luxe                                                                                                  

Gerookte amandelen/ wasabi nootjes/ Spaanse fuet worst/ kaasblokjes en mosterd €    2,25 

 

Tafelgarnituur gezond                                                                                  

Cruditee van peen/ komkommer/ radijs/ selderij/ paprika, begeleid met dippers  €    3,25 

 

Tafelgarnituur guacamole                                                                                            

Nacho chips met verse guacamole van avocado met kruidenmix, rode ui en tomaat €    3,50 

 

Tafelgarnituur tapas                                                                                           

Spaanse fuet worst/ pepers gevuld met roomkaas/ grote olijven/ dadels/ chorizo  €    4,50 

 

Tafelgarnituur kaas/ paté                                                                                  

Kaasplateau met diverse buitenlandse kazen en paté gegarneerd met  

luxe notenmelange, druiven en kletsenbrood met meegebakken noten en vijgen  €    7,90 

 

Tapas plateau uitgebreid 

Houten plank met Serrano ham/ Coppa ham/ geitenkaas/ dadels/ olijven/  

nacho chips/ guacamole         €    8,50 

                              

Tafelgarnituur  kaas / worst                  prijs per stuk                                                                                                     

Ruim assortiment Hollandse kaas blokjes en Hollandse worst soorten, 

met mosterd en chili saus         €    0,75 

 

 



 

WARM BITTERGARNITUUR 
LEKKER BIJ DE BORREL, RECEPTIE OF FEEST  

 

      prijs per stuk 

Warm bittergarnituur                                    

Mini snacks zoals: partyballetjes, kaaspuckjes, borrelfrikandelletjes, rempengballetjes, 

kipnuggets, bamihapjes, nasihapjes, bitterballen, mini mexicaantjes, vlammetjes,  

met mosterd, mayonaise en chili saus        €    0,80 

 

Warme hapjes 

Mini bladerdeeg hapjes zoals: saucijzen, ham/kaas, kipkerrie    €    0,80 

Indisch gehaktballetje met chili saus        €    0,80 

Branch burger balletje met mosterd        €    0,85 

Mini kipsaté met satésaus         €    1,25 

Teriyaki kipsaté          €    1,25 

Provencaals mini kipspiesje         €    1,50 

Dadel gewikkeld in spek op houten spiesje       €    1,25 

Mini gamba spiesje          €    1,75 

Mini quiche assortiment (kip/ rundvlees/ bacon/ vis/ vegetarisch)    €    1,75 

Lamsgehakt spiesje met knoflook saus        €    1,95 

Mini branchburger: mini wit sesam broodje met honingmosterdsaus, rucola sla,                                                     

Grana Padano kaas en zontomaat met een super mals hamburgertje   €    4,25  

DE SAMENSTELLING VAN DIT ASSORTIMENT WIJZIGT MET DE SEIZOENEN                                                                                                         

 

VERS VOOR U BEREID MET PASSIE EN AANDACHT VOOR SMAAK EN KWALITEIT  

UW BESTELLING HIERVOOR ONTVANGEN WIJ GRAAG MINIMAAL ÉÉN DAG VOORUIT 

 

     



 

KOUDE HAPJES                                                                             
LEKKER BIJ DE BORREL, RECEPTIE OF FEEST  

              prijs per stuk

  

Standaard koude hapjes          €    1,30  

Canapé brie, walnoot en honing/ gevuld ei/ roggebroodje geitenkaasmousse/ 

canapé mozzarellakaas, tomaat/ galia meloen, coburg ham, druif/ komkommer,                                              

filet americain, ui/ mini wrap tapenade, kipfilet, komkommer/ canapé rode pesto,                                           

rosbief, pijnboompitjes/ dadel kruidenkaas/ fuet worst, mozzarella, zontomaat   

 

Luxe koude hapjes          €    1,50 

Wrapje gevuld met komkommer/dille spread, gerookte kip en zontomaat  

Canapé zalmtartaar          

Dadel gevuld met Roquefort          

Brioche geitenkaas en walnoot 

Courgetterolletje gevuld met ham en asperge                                                                                                            

Canapé dille/peterselie spread met gerookte forel                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Canapé zontomaat spread, mesclun sla, seranoham en olijf                                                                        

Kletsenbrood met gerookte eendenborst en uien chutney                                                                                                                                                                                  

Spiesje mozzarellakaas, groene pesto, zontomaat en olijf          

Wrapje gevuld met bieslook kruidenkaas en gerookte zalm                                                                                  

Lolly van dadel, vijg en walnoot met een coating van kokos                                                                                

Wrapje met pizzasaus, salami, paprika, rode ui en geraspte kaas                                                                         

Desem broodje met geitenkaasmousse, rode pesto en walnoot 

 

 

 

                                 

DE SAMENSTELLING VAN DIT ASSORTIMENT WIJZIGT MET DE SEIZOENEN 

 

VERS VOOR U BEREID MET PASSIE EN AANDACHT VOOR SMAAK EN KWALITEIT  

UW BESTELLING HIERVOOR ONTVANGEN WIJ GRAAG MINIMAAL ÉÉN DAG VOORUIT 



 

KOUDE HAPJES 

LEKKER BIJ DE BORREL, RECEPTIE OF FEEST  

 

                     prijs per stuk 

 

Pinchos                                                                                                €    2,25                                                                                           

Spaanse mond verwennerijtjes, gepresenteerd op crostinis, belegd met:                                               

Tortilla (“taart" omelet met aardappel, maïs, doperwten, ui en diverse kruiden)                                                       

Rode pesto Serrano ham en salsa van olijf en paprika                                                                                                                             

Fuet worst met mozzarella bolletje en zongedroogde tomaat                                                                                                           

Geitenkaas, walnoot en honing                                                                                                                         

Mozzarellakaas, geroosterde tomaat en pesto                                                                                                           

Chorizo en gegrilde paprika                                                                                                                                            

Avocado en gegrilde gamba                                                                                                                                                      

Salsa van tomaat, ui, knoflook en peterselie                                                                                                     

Prosciutto met knoflook champignons                                                                                                                                 

Gekookt ei, ansjovis en olijf 

 

Hartige mini muffins          €    2,25 

Hartige mini muffin geitenkaas, olijf,  bacon crisps                          

Hartige mini muffin spinazie, cream cheese, gerookte zalm                          

Hartige mini muffin tomaat, hammousse   

 

 

 

      

 

DE SAMENSTELLING VAN DIT ASSORTIMENT WIJZIGT MET DE SEIZOENEN                 

 

VERS VOOR U BEREID MET PASSIE EN AANDACHT VOOR SMAAK EN KWALITEIT  

UW BESTELLING HIERVOOR ONTVANGEN WIJ GRAAG MINIMAAL ÉÉN DAG VOORUIT 

 



 

KOUDE HAPJES 

LEKKER BIJ DE BORREL, RECEPTIE OF FEEST  

                prijs per stuk 

 

Amuses, gepresenteerd op amuse schaaltjes en in amuse glaasjes    €    2,50              

Zalmtartaartje met dille, rode ui, kappertjes en wasabi dressing 

Salsa van avocadoblokjes met tomaat, rode ui en rose garnaaltjes met chili saus                                                                                             

Salade van gerookte eendenborst met chutney van mango en bosui               

Gekruide rosbiefrolletjes gevuld met groentenjulienne, teriyaki saus en sesam                                      

Verse guacamole met een knoflookgamba en nachochips   

Mini burgertje met tartaar van ossenworst met rode ui, augurk en kwartelei 

Gevogeltemousse met abrikoos en pijnboom pitjes, omwikkeld met eendenham    

Kiphaasje met Provençaalse kruiden, afgemaakt met zongedroogde tomaat   

Kiphaasje met pikante kruiden, gevuld met olijventapenade en afgemaakt met olijf  

Mediterrane tonijntartaar         

Salade van haring, rode biet en crème fraîche 

Klassieke garnalen cocktail met brunoise van frisse appel en romige cocktailsaus 

Geitenkaas, verpakt in Serrano ham met balsamico stroop 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DE SAMENSTELLING VAN DIT ASSORTIMENT WIJZIGT MET DE SEIZOENEN 

   

VERS VOOR U BEREID MET PASSIE EN AANDACHT VOOR SMAAK EN KWALITEIT  

UW BESTELLING HIERVOOR ONTVANGEN WIJ GRAAG MINIMAAL ÉÉN DAG VOORUIT 



 

WARME MAALTIJDEN 

 

                   prijs per persoon 

Hollandse gerechten                                                       € 12,50                                                                                      

Hollandse pot menu                                                                                                                                                  

Grootmoeders gehaktbal met gekookte aardappelen, jus en broccoli met kaassaus 

Karbonade menu                                                                                                                                                             

Gemarineerde karbonade met gebakken krielaardappeltjes en roergebakken seizoens-                                          

groenten, mayonaise                                                                                                                                                                             

Braadworst menu                                                                                                                                                              

Braadworst met aardappelpuree en worteltjes met sugar snaps 

Stamppot menu                                                                                                                                                                     

Boerenkool stamppot (of hutspot of zuurkool stamppot) met gemarineerd speklapje,                                              

rookworst, vleesjus, zilveruitjes, augurkjes, mosterd 

Hachee menu                                                                                                                                                                 

Runderhachee met gekookte krielaardappeltjes en rode kool met appeltjes 

Goulash menu                                                                                                                                                                

Rundergoulash met witte rijst en sperzieboontjes  

 

VERS VOOR U BEREID MET PASSIE EN AANDACHT VOOR SMAAK EN KWALITEIT 

GRAAG ÉÉN MAALTIJDKEUZE PER 5 PERSONEN 

UW BESTELLING HIERVOOR ONTVANGEN WIJ GRAAG MINIMAAL ÉÉN DAG VOORUIT 



 

WARME MAALTIJDEN 

 

                prijs per persoon  

Vlees gerechten         €    13,50                     

Saté van de haas menu                                                                                                                                                                                                                               

Varkenshaas saté met satésaus, gebakken krielaardappeltjes en seizoensgroenten 

Sparerib menu                                                                                                                                                                

Gemarineerde spareribs met gepofte aardappel, en een salade van maïs,                                                               

kidney bonen en wortel julienne, knoflooksaus en zigeuner saus 

Boeuf Bourguignon menu                                                                                                                                                         

Boeuf Bourguignon met rijst en roergebakken seizoensgroenten    

Schnitzel menu                                                                                                                                                              

Schnitzelreepjes in een peperroomsaus met rijst en groenten mix van prei,                                                      

champignon, rode ui en paprika 

Chili Con Carne menu                                                                                                                                                                      

Chili con carne met wilde rijst, stokbrood en kruidenboter 

Varkenshaas menu                                                                                                                                                           

Varkenshaas medaillons in champignon roomsaus met gebakken krielaardappeltjes                                                

en roergebakken seizoensgroenten 

Indische gerechten        €    12,50                                                                                                                                                 

Nasi menu                                                                                                                                                                                            

Nasi goreng met kipsaté , satésaus, kroepoek, atjar en seroendeng     

Bami menu                                                                                                                                                                                         

Bami goreng met Indische balletjes in zoetzure saus , kroepoek, atjar en seroendeng   

Mihoen menu                                                                                                                                                                            

Mihoen goreng met babi ketjap, kroepoek, atjar en seroendeng 

VERS VOOR U BEREID MET PASSIE EN AANDACHT VOOR SMAAK EN KWALITEIT  

GRAAG ÉÉN MAALTIJDKEUZE PER 5 PERSONEN 

UW BESTELLING HIERVOOR ONTVANGEN WIJ GRAAG MINIMAAL ÉÉN DAG VOORUIT 



 

WARME MAALTIJDEN 

                   prijs per persoon 

Kip gerechten         €    12,50 

Kip Kerrie menu                                                                                                                                                                       

Kippendij filet in kerriesaus met vruchtjes, witte rijst met maïs en roerbak groenten 

Kip Stroganoff menu                                                                                                                                                                

Kippendij filet in Stroganoff saus met witte rijst en Mexicaanse groenten mix 

Kip Pesto menu                                                                                                                                                                         

Kippendij filet in groene pesto saus met fusilli tricolore en groenten mix                                                                            

van champignons, rode ui, courgette en paprika 

Kip Hawaï menu                                                                                                                                                                       

Kippendij filet met ananas en kaas, gekookte aardappelen en worteltjes met doperwten  

Kip Teriyaki menu                                                                                                                                                                          

Kippendij filet in teriyaki saus, sesam, geroosterde uitjes, paprika en bosui,                                                                                          

met gele rijst en Chinese roerbak mix  

Kip Toscane menu                                                                                                                                                                     

Kippendijfilet in een Toscaanse tomatensaus met cherrytomaatjes en champignons,                                                                 

met fusilli tricolore, geraspte kaas en stokbrood 

Kip Stoofschotel menu                                                                                                                                                               

Kipdrumsticks, gestoofd in een Marokkaanse saus met gedroogde pruimen, abrikoos,                              

knoflook, kaneel, koriander en couscous met gegrilde groenten mix 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                

 

VERS VOOR U BEREID MET PASSIE EN AANDACHT VOOR SMAAK EN KWALITEIT 

GRAAG ÉÉN MAALTIJDKEUZE PER 5 PERSONEN 

 UW BESTELLING HIERVOOR ONTVANGEN WIJ GRAAG MINIMAAL ÉÉN DAG VOORUIT 



 

WARME MAALTIJDEN 

                   prijs per persoon 

Pasta gerechten          €    12,50                 

Lasagne menu                                                                                                                                                                       

Lasagne met rundergehakt en groenten,                                                                                                                                                       

rauwkost salade met dressing en stokbrood met kruidenboter 

Spaghetti menu                                                                                                                                                                   

Spaghetti Bolognese met rundergehakt in tomatensaus, parmezaanse kaas,                                                                                 

rauwkost salade met dressing en stokbrood met kruidenboter 

Macaroni menu                                                                                                                                                                      

Macaroni schotel met rundergehakt en groenten, parmezaanse kaas,                                                                   

rauwkost salade met dressing en stokbrood met kruidenboter 

Fusilli menu                                                                                                                                                                            

Fusilli tricolore met een saus van boursin met kippendij filet en champignons,                                                  

Italiaanse roergebakken groenten mix en stokbrood met kruidenboter 

Penne menu                                                                                                                                                                                                              

Penne met kippendij filet in een Toscaanse tomatensaus met olijven,                                                                                         

salade van mozzarellakaas, tomaat en verse basilicum en stokbrood met kruidenboter 

Tagliatelle menu                                                                                                                                                                          

Tagliatelle met rode pesto en julienne van fijne groenten, portobello champignon                                             

gevuld met gekruid rundergehakt en gegratineerd met Grana Padano kaas                                                   

Cannelloni menu                                                                                                                                                                             

Cannelloni, gevuld met ricotta, spinazie en zalm in een tomatensaus,                                                                      

rauwkost salade met dressing en stokbrood met kruidenboter 

 

 

 

 

VERS VOOR U BEREID MET PASSIE EN AANDACHT VOOR SMAAK EN KWALITEIT  

GRAAG ÉÉN MAALTIJDKEUZE PER 5 PERSONEN 

UW BESTELLING HIERVOOR ONTVANGEN WIJ GRAAG MINIMAAL ÉÉN DAG VOORUIT 



 

WARME MAALTIJDEN 

                   prijs per persoon 

Vis gerechten         €    13,50 

Rode mul menu                                                                                                                                                                                       

Rode mul filet met roseval aardappeltjes en een met groenten gevulde                                                                          

courgette, gegratineerd met kaas 

Kabeljauw menu                                                                                                                                                                           

Kabeljauw moot met gekookte krielaardappeltjes en roergebakken groenten mix  

Zalm menu                                                                                                                                                                                      

Zalmmoot uit de oven en tagliatelle met rode pesto, sugar snaps en worteltjes 

Vegetarische gerechten       €    12,50                 

Alle bovenstaande gerechten, waarbij vlees of vis kan worden vervangen door:                               

Vegetarische saté                                                                                                                                                   

Groenteburger                                                                                                                                                        

Groente omelet                                                                                                                                                                 

Vegetarisch gevulde wraps                                                                                                                                          

Vegetarisch gevulde courgettes                                                                                                                                 

Vegetarisch gevulde portobello champignons                                                                                                         

Vegetarisch gevulde paprika                                                                                                                                          

Vegetarisch gevulde quiche met geitenkaas, prei, zongedroogde tomaat , walnoot                                                                     

Pompoentaartje                                                                                                                                                                       

Cannelloni rolletjes, gevuld met spinazie en ricotta 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                           

 

VERS VOOR U BEREID MET PASSIE EN AANDACHT VOOR SMAAK EN KWALITEIT  

GRAAG ÉÉN MAALTIJDKEUZE PER 5 PERSONEN 

UW BESTELLING HIERVOOR ONTVANGEN WIJ GRAAG MINIMAAL ÉÉN DAG VOORUIT 



 

BUFFETTEN 

 

                   prijs per persoon 

Chef’s buffet           €    21,50 

Saladebuffet A          €    19,50 

Saladebuffet B           €    19,50 

Chef’s luxe buffet          €    23,50 

Kiplekker buffet          €    21,50 

Chef’s exclusief buffet          €    24,50 

Voorjaarsbuffet          €    22,95 

Zomerbuffet           €    24,20 

Herfstbuffet           €    22,50 

Winterbuffet           €    23,95 

Stamppottenbuffet A          €    16,95 

Stamppottenbuffet B          €    18,95 

Bourgondisch buffet          €    23,95 

Wildbuffet           €    24,50 

Indisch buffet basic          €    21,00 

Indisch buffet uitgebreid         €    22,50 

Indisch buffet luxe          €    24,50 

Italiaans buffet Rome          €    22,00 

Italiaans buffet Milano         €    24,00 

Italiaans buffet Toscane         €    22,00 
Mexicaans buffet Yucatan         €    20,00 
Mexicaans buffet Cancun         €    21,50 

Spaans buffet           €    20,00 

Tapas buffet Barcelona         €    21,50 

Tapas buffet Madrid          €    23,50 

High tea buffet          €    17,50 

Dessertbuffet           €    13,50 

Barbecues          Vanaf €    14,50 

 

 

VERS VOOR U BEREID MET PASSIE EN AANDACHT VOOR SMAAK EN KWALITEIT  

TE BESTELLEN VANAF 10 PERSONEN 

UW BESTELLING HIERVOOR ONTVANGEN WIJ GRAAG MINIMAAL ÉÉN DAG VOORUIT 



 

BUFFETTEN

Chefs buffet   € 21,50 
Carpaccio van ossenhaas met pijnboom pitjes, uitgebakken spekjes en oude Reijpenaar kaas 
* 
Diverse soorten rauwe ham met vers fruit en olijven 
* 
Vissalade met gerookte zalm/ vleessalade met diverse vleeswaren/ pastasalade/ vers fruitsalade 
* 
Kaasplank met een assortiment Franse kazen met druiven en noten 
* 
Visschaal met gerookte forel, gerookte makreel en garnalen met een zachte cognacsaus 
* 
Olijven/ kruidenboter/ tapenade/ aioli/ pepadew/ pesto/ kruidenkaas 
* 
Warme beenham met een zachte honing-tijm saus 
* 
Kippendijfilet in piri piri saus 
* 
Rustieke mini broodjes 
 
Saladebuffet A   € 19,50 
Aardappelsalade met spekjes en zure room, opgemaakt met diverse soorten vleeswaren en fruit 
* 
Pastasalade met kip, pesto, tomaat, mozzarella en druiven 
* 
Zalmsalade met gerookte zalm, gerookte forel, gerookte makreel en garnaaltjes 
* 
Kipsaté met atjar en kroepoek 
* 
Warme beenham met een honingmosterdsaussaus 
* 
Stokbrood met kruidenboter 
 
 
 
 

 

 

VERS VOOR U BEREID MET PASSIE EN AANDACHT VOOR SMAAK EN KWALITEIT  

UW BESTELLING HIERVOOR ONTVANGEN WIJ GRAAG MINIMAAL ÉÉN DAG VOORUIT 



 

BUFFETTEN

Saladebuffet B   € 19,50 
Huzarensalade, opgemaakt met diverse soorten vleeswaren en fruit 
* 
Aardappel/kerriesalade, opgemaakt met ananas, aardbeien en kipfilet 
* 
Pastasalade met tonijn, rode ui, paprika, kappertjes en haricots verts  
* 
Pikant gekruide gehaktballetjes in een zoetzure saus 
* 
Kippendijfilet in ketjap saus met bosui, paprika en rode ui 
* 
Stokbrood met kruidenboter 

 
Chef’s luxe buffet   € 23,50                                                                                                                               
Penne pastasalade met kip, pijnboompitten, paprika, venkel, verse knoflook en een vleugje pesto                 

*                                                                                                                                                                                                 

Zalmsalade, gegarneerd met gerookte zalm, garnalen, gerookte makreel en gerookte forel                               

*                                                                                                                                                                                           

Rundvleessalade, opgemaakt met rosbief, Coburger ham, beenham en paté, rauwkost en vers fruit                    

*                                                                                                                                                                                                       

Salade van uitsluitend vers fruit zoals ananas, aardbei, meloen, kiwi, druif                                                                                       

*                                                                                                                                                                                                       

Mesclun salade met paprika, rode ui, maïs, mozzarellakaas bolletjes en honingmosterdsaus                              

*                                                                                                                                                                                                           

Malse kippendijfilet met peultjes en aspergepunten met een Hollandaise saus                                                          

*                                                                                                                                                                                                  

Zalmmoot met roergebakken groenten en een volle, romige vissaus                                                                                             

*                                                                                                                                                                                                      

Boeuf bourguignon: mals stoofvlees met ui, wortel, spek en champignons in een zachte saus                                

*                                                                                                                                                                                                                 

Gele rijst met groenten garnituur                                                                                                                                                  

*                                                                                                                                                                                                         

Aardappelschijfjes in room met verse groenten en geraspte kaas                                                                                      

*                                                                                                                                                                                                               

Diverse broodsoorten, kruidenboter en tapenades 

VERS VOOR U BEREID MET PASSIE EN AANDACHT VOOR SMAAK EN KWALITEIT  

UW BESTELLING HIERVOOR ONTVANGEN WIJ GRAAG MINIMAAL ÉÉN DAG VOORUIT 



 

BUFFETTEN

Kiplekker buffet   € 21,50 
Hete kip van malse kippendijfilet met prei in een pittige saus 
* 
Kip ketjap met uienringen en taugé 
* 
Mihoen met kip en groenten 
* 
Witte rijst 
* 
Kippenvleugels, pikant gekruid 
* 
Kippendijsaté met satésaus 
* 
Frisse rauwkost salade 
* 
Atjar, kroepoek en gedroogde uitjes 
 
Chefs exclusief buffet  € 24,50 
Pastasalade met kip, witte kool, paprika, pijnboompitjes en pesto 
* 
Traditionele salade met gemengde vissoorten 
* 
Salade van rode biet, geitenkaas, bosui en walnoot 
* 
Mesclun salade met Serrano ham, meloen, Grana Padano kaas, pijnboompitjes en truffelolie 
* 
Gevulde scholrolletjes met groente julienne en kreeftensaus 
* 
Kiphaasjes in huisgemaakte tomatensaus met diverse seizoensgroenten 
* 
Rollade in een zachte roomsaus 
* 
Gele rijst met garnituur van groenten 
* 
Aardappelgratin met rode ui, paprika, en maïs, gegratineerd met geraspte kaas 
* 
Brusselse witlofschotel, gegarneerd met ham en kaas 
* 
Diverse broodsoorten met kruidenboter, tapenades en aioli 

VERS VOOR U BEREID MET PASSIE EN AANDACHT VOOR SMAAK EN KWALITEIT  

UW BESTELLING HIERVOOR ONTVANGEN WIJ GRAAG MINIMAAL ÉÉN DAG VOORUIT 



 

BUFFETTEN
 
Voorjaarsbuffet    € 22,95 

Scharrelei salade met verse bieslook en geblancheerde groene aspergetips 
* 
Graved lachs, gekruide gerookte zalm met een dille roomsaus 
* 
Pastasalade met garnalen 
* 
Salade van krieltjes, lente ui, spekjes en crème fraîche 
* 
Hollandse asperges met boterjus, ei en peterselie 
* 
Warme beenham met een saus van sinaasappel en zwarte peper 
* 
Zalmmootjes met een romige vissaus en verse bieslook 
* 
Roseval aardappeltjes met tijm 
* 
Haricots verst met rode ui snippers en kastanje champignons 
* 
Mini breekbrood met rode pesto en roomboter bolletjes 
 
Zomerbuffet   € 24,20 
Tagliatelle met rode pesto 
* 
Toscaanse schotel met malse kip, champignons en paprika in een romige tomatensaus 
* 
Courgetteschotel met schijfjes courgette, knoflook, champignons en rode ui 
* 
Aardappelgratin met rode ui, paprika en maïs, gegratineerd met geraspte kaas 
* 
Ossenhaaspuntjes in peperroomsaus 
* 
Mesclun salade met mozzarellabolletjes, zongedroogde tomaat , paprika, rode ui, mais en haricots 
verts 
* 
Stokbrood met kruidenboter 
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BUFFETTEN
 

Herfstbuffet   € 22,50 
Salade van kipfilet en appelpartjes met roze garnaaltjes in een romige whisky cocktailsaus 
* 
Zuurkoolschotel met rundergehakt, aardappelpuree, rozijntjes en banaan 
* 
Groetenlasagne met een tomaat/basilicumsaus, gegratineerd met geraspte kaas 
* 
Scampi spies in knoflook marinade 
* 
Boeuf bourguignon stoofschotel 
* 
Italiaanse gekruide roerbakgroenten 
* 
Stoofpeertjes in rode wijnsaus 
* 
Meergranen brood en kruidenboter 
 
Winterbuffet   € 23,95 
Wildpaté en gevogeltepaté met cranberry compote 
* 
Salade van kipfilet en appelpartjes met roze garnaaltjes in een romige whisky cocktailsaus 
* 
Gemarineerde en gegrilde oerhammetjes 
* 
Aardappelpartjes in de schil met Provençaalse kruiden en grof zeezout 
* 
Courgetteschotel met kastanjechampignons, tomaat en rode ui, gegratineerd met kaas uit de oven 
* 
Aardappelpuree 
* 
Rode kool met appelpartjes 
* 
Hazepeper met ui, champignons en gerookt spek in een rode wijn/wildsaus 
* 
Focaccia met kruidenboter  
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Stamppottenbuffet A  € 16,95 
Boerenkoolstamppot 
* 
Zuurkoolstamppot 
* 
Hutspot 
* 
Rookworst 
* 
Speklapjes 
* 
Gehaktballetjes in vleesjus 
* 
Jus * augurkjes * zilveruitjes * piccalilly * mosterd 
 
Stamppottenbuffet B  € 18,95 
Boerenkoolstamppot 
* 
Zuurkool schotel van zuurkool, rundergehakt, rozijntjes, banaan en aardappelpuree 
* 
Vijfschaft, oud Hollands recept van aardappel, peen, ui, sperziebonen en peer 
* 
Kapucijners met spek 
* 
Hachee 
* 
Rookworst 
* 
Speklapjes 
* 
Gehaktballetjes in vleesjus 
* 
Jus * augurkjes * zilveruitjes * piccalilly * mosterd 
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Bourgondisch buffet  € 23,95 
Rundvlees stoofschotel á la boeuf bourguignon 
* 
Oerhammetjes 
* 
Kipkluifjes in rode wijnsaus 
* 
Procureur lappen in bourgondische jachtsaus 
* 
Gebakken roseval aardappeltjes met rozemarijn, uien en grof zeezout 
* 
Aardappelgratin met paprika, rode ui en maïs 
* 
Wilde rijst 
* 
Roerbakmix van courgette, rode ui, sperzieboontjes en peen 
* 
Aardappelsalade met uitgebakken spekjes en verse bieslook 
* 
Rauwkost salade met yoghurt-kruiden dressing 
* 
Molenaarsbrood en kruidenboter 
 
Wildbuffet    € 24,50 
Runderstoofschotel 
* 
Wildgoulash met witte rijst 
* 
Hazepeper met ui, champignons en gerookt spek in een rode wijn wildsaus 
* 
Bospaddenstoelen mix met prei en room, gegratineerd met kaas 
* 
Gestoofde rode kool met appeltjes 
* 
Aardappelpuree 
* 
Stoofpeertjes 
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Indisch buffet basic  € 21,00 
Nasi goreng kip   : Gebakken rijst met kip, groenten en kruiden 
* 
Mihoen goreng   : Gebakken rijstvermicelli met groenten en ei 
* 
Tumis broccoli   : Mix van groenten in pittige saus 
* 
Telor kuning    : Hardgekookte eieren in een pittige kerriesaus 
* 
Satéballetjes    : Gehaktballetjes in een Oriëntaalse pindasaus 
* 
Ajam Bali    : Kippendijen in een vlammende Balinese saus 
* 
Babi ketjap    : Varkensvlees in een zoete, kruidige ketjapsaus 
* 
Daging rudjak    : Gestoofd rundvlees in een pittige saus met ui en lombok                                                                    
*                                                                                                                                                                                                               
Atjar* kroepoek* seroendeng
 
 

Indisch buffet uitgebreid  € 22,50 
Nasi goreng    : Gebakken rijst met vlees en groenten 
* 
Nasi kuning    : Gekookte rijst met saffraan 
* 
Sajoer lodeh    : Mix van groenten gekookt in kokosmelk 
* 
Telor kuning    : Hardgekookte eieren in een pittige kerriesaus 
* 
Ketjap balletjes   : Gehaktballetjes in een ketjapsaus met atjar 
* 
Daging malakka   : Gestoofd rundvlees in een pittige saus met pinda’s 
* 
Babi rica    : Varkensvlees in een sambal/gembersaus 
* 
Ikan smoor djawa   : Makreelfilet in een pittig frisse ketjapsaus 
* 
Ajam kerrie    : Kipfilet in een milde kerriesaus met prei en champignons                                                                                                                                                                                      
*                                                                                                                                                                                                               
Atjar* kroepoek* seroendeng 
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Indisch buffet luxe  € 24,50 
Daging rendang  : Pikant rundvlees 
* 
Ajam saté   : Varkensvlees in satésaus 
* 
Babi ritjah    : Varkensvlees in sambal/gember saus 
* 
Ajam besengek   : Kip in milde kokossaus 
* 
Smoorballetjes   : Varkensgehaktballetjes in sojasaus 
* 
Sambal goreng udang  : Garnaaltjes in kokossaus met petehbonen 
* 
Sambal goreng boontjes : Sperziebonen in pittige saus 
* 
Sajoer lodeh    : Groenten in kokosmelk 
* 
Nasi putih    : Witte rijst 
* 
Nasi kuning    : Gele rijst 
* 
Atjar ketimun    : Zoetzure komkommer en courgette 
* 
Seroendeng    : Geroosterde kokos met pinda’s 
* 
Sambal goreng kentang  : Zoete aardappelstrips 
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Italiaans buffet Rome    € 22,00 
Italiaanse pastasalade met kip, mozzarella en druiven 
* 
Salade van tortellini met champignons, opgemaakt met meloen, ananas en olijven 
* 
Italiaanse vissalade met tonijn, rode ui, paprika, kappertjes en maïs  
* 
Plateau met diverse soorten kaas en vleeswaren 
* 
Spiraalpasta met julienne van groenten 
* 
Zalmzijde uit de oven 
* 
Lasagne met rundergehakt en verse groenten 
* 
Focaccia en stokbrood met kruidenboter en tapenade 
 
 

Italiaans buffet Milano  € 24,00  
Toscaanse tomaat-basilicumsoep 
* 
Italiaanse vleeswaren plateau van salami, coppa ham, mortadella en rauwe ham 
* 
Carpaccio op rucola sla met tomaat, rode ui, kappertjes, Grana Padano kaas en pijnboompitjes 
* 
Salade Caprese van mozzarella, tomaat, basilicum, peper/ zout en dressing van olijfolie 
* 
Champignons, gemarineerd in knoflookdressing 
* 
Geroosterde en gemarineerde groenten zoals aubergine, courgettes en paprika 
* 
Pastasalade met o.a. kappertjes, tomaat, prei, rode ui, maïs en tonijn in yoghurt-pestodressing 
*  
Lasagne met zalm, spinazie, tomaat en basilicum 
* 
Stukjes kippendijfilet in een geurige tomatensaus met verse basilicum, oregano, kappertjes en olijven 
* 
Roseval aardappeltjes uit de oven met knoflookolie, rozemarijn en grof zeezout 
*  
Diverse soorten Italiaans brood, olijven, tapenade en pesto 
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Italiaans Buffet Toscane  € 22,00 
 
Pasta’s 
Fusilli Tricolore 
* 
Penne pasta 
* 
Spaghetti 
* 
Tagliatelle 
* 
Orecchiette 
 
Sauzen 
Carbonara (spekjes) 
* 
Bolognese    (rundergehakt in tomatensaus met basilicum) 
* 
Pollo  (kippendijfilet in een Toscaanse tomatensaus met olijven)  
* 
Gorgonzola  (blauwschimmel kaas en champignons) 
* 
Zalm           (verse zalm en verse kruiden) 
 
Bijgerechten 
Roerbak mix van Italiaanse seizoensgroenten 
* 
Salade Caprese (mozzarella, tomaat, olijfolie, peper/zout en verse basilicum) 
* 
Focaccia en stokbrood met kruidenboter en tapenade 
 

 
 

VERS VOOR U BEREID MET PASSIE EN AANDACHT VOOR SMAAK EN KWALITEIT  

UW BESTELLING HIERVOOR ONTVANGEN WIJ GRAAG MINIMAAL ÉÉN DAG VOORUIT 



 

BUFFETTEN
 
Mexican buffet Yucatan  € 20,00 
Flauta con carne   : Deegtortilla met gehakt, maïs, paprika, ui en kidneybonen 
* 
Flauta con pollo   : Deegtortilla met kip, maïs, paprika, ui en kidneybonen 
* 
Patatas tortilla   : Aardappelomelet met ui, groenten en kruiden 
* 
Guacamole met nachos  : Saus van verse avocado met nachochips 
* 
Albondigas    : Gehaktballetjes en worstjes, met pikante tomatensaus 
* 
Ensalada    : Een rauwkostsalade, verrijkt met mozzarella, olijven en tomaat 
* 
Pan     : Focaccia met tomatentapenade 
* 
Bijgerechten   : Zure room en chilisaus 
 
De deegtortillas en de vullingen worden separaat van elkaar geleverd 
Lekker zelf vullen dus 
 
Mexican buffet Cancun  € 21,50 
Guacamole met nachos  : Dip van verse avocado, ui en tomaat met nachochips 
* 
Chili con carne   : Gerecht met rundvlees, kidneybonen en kruiden 
* 
Pollo con frutas   : Pikante kip met kruiden en vruchtensap 
* 

Burritos    : Deegpannenkoek rundvlees, paprika, tomaat, ui, knoflook en kruiden 
* 
Papas     : Aardappelpartjes in de schil met een kaas- ui- tomatensaus 
* 
Fajitas     : Tortilla met vleesreepjes en paprika 
* 
Mexicaanse salade   : Salade van maïs, kidneybonen, ui, olijf, paprika, rijst en boontjes 
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Spaans buffet   € 20,00 
Meloen met Parmaham 
* 
Tortilla: “taart” omelet met aardappel, maïs, doperwten, ui en diverse kruiden 
* 
Paella van gekruide rijst, rijkelijk gevuld met zeevruchten en kip 
* 
Paprika, gevuld met groenten, kruiden en kaas  
* 
Grote champignons met knoflook, gegratineerd met kaas  
* 
Knoflookgamba’s in een pittige saus 
 

Tapas buffet Barcelona  € 21,50   
Serrano ham met Roquefort en rucola 
* 
Tortilla: “taart" omelet met aardappel, maïs, doperwten, ui en diverse kruiden 
* 
Harde Spaanse fuet knoflook worst 
* 
Mozzarella/zongedroogde tomaat  spiesjes met pesto dressing 
* 
Rode pepers gevuld met roomkaas 
* 
Ansjovis spiesjes 
* 
Grote gevulde olijven 

* 
Knoflookchampignons gevuld met prosciutto  
* 
Gambaspiesjes met knoflook 
* 
Spaanse mini vleesspiesjes 
* 
Spaanse gehaktballetjes in pittige tomatensaus 
* 
Chorizo worstjes 
* 
Foccacia brood, olijventapenade en tomatentapenade 
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Tapas Buffet Madrid  € 23,50  
Pinchos, Spaanse mond verwennerijtjes, gepresenteerd op crostinis,:                                                                    

Tortilla (“taart" omelet met aardappel, maïs, doperwten, ui en diverse kruiden)                                                       

Rode pesto, Serrano ham en salsa van olijf en paprika                                                                                                                             

Fuet worst met mozzarellakaas bolletjes en zongedroogde tomaat                                                                                                           

Geitenkaas, walnoot en honing                                                                                                                         

Mozzarellakaas, geroosterde tomaat en pesto                                                                                                           

Chorizo en gegrilde paprika                                                                                                                                            

Avocado en gegrilde gamba                                                                                                                                                      

Salsa van tomaat, ui, knoflook en peterselie                                                                                                     

Prosciutto met knoflook champignons                                                                                                                                 

Gekookt ei, ansjovis en olijf                                                                                                                                                             

*                                                                                                                                                                                                

Salade van tonijn met paprika, rode ui, kappertjes, kruidenmix en mayonaise                                                  

*                                                                                                                                                                                                      

Plateau met een assortiment kaas en vleeswaren  

*                                                                                                                                                                                                        

Pittige gemarineerde kipkluifjes                                                                                                                                                    

*                                                                                                                                                                                                                   

In knoflook gebakken gamba’s                                                                                                                                                               

*                                                                                                                                                                               

Krielaardappeltjes in een pittige tomatensaus met chorizo worst                                                                                            

*                                                                                                                                                                                              

Foccacia, Provençaals brood, wit en meergranen brood                                                                                                   

*                                                                                                                                                                                                   

Olijven tapenade, zongedroogde tomaat  tapenade en chilisaus 
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High tea buffet   € 17,50  
Mini sandwiches  
Tonijn en komkommer/ Serrano ham en tapenade/ kalkoen en paprika tapenade/ Old Amsterdam en 
groene pesto/ zalm en roomkaas met bieslook/ mozzarella, tomaat en basilicum 
* 
Hartige hapjes 
Bonbon van gamba en kreeft met wasabi crème/ bonbon van Serrano ham en abrikozenmosterd/ 
bonbon van eend met pistache en rogge 
* 
Zoete lekkernijen 
Scones met jam en room, brownies, cheesecake, koekjes en bonbons 
* 
Koffie/thee, vruchtensappen 
 
 

Dessertbuffet    € 13,50 
Fruitspies 
* 
Kwarktaart met rode vruchten 
* 
Chocolade/ bananenmousse 
* 
Pure chocolade/ karamelmousse 
* 
Mascarpone met bosaardbeien 
* 
Passievruchten bavaroise 
* 
Aardbeien bavaroise 
* 
Koffie bavaroise 
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BBQ BUFFETTEN
 

 

BBQ populair € 14,50        BBQ luxe € 19,50 
Barbecue worst          Biefstukpies 
Gemarineerde kipfilet         Gambaspies 
Hamburger           Spareribs 
Shaslick           Gemarineerde kipfilet 
Kipsaté           Kipsaté 
Inclusief salades, sauzen,         Inclusief salades, sauzen, 
brood en materialen          brood en materialen 
 
BBQ marina € 19,50        BBQ extra luxe € 24,50 
Tonijnmoot           Varkenshaasspies 
Visspies           Biefstukspies 
Gambaspies           Hamburgers 
Zalmpakketje           Spareribs 
Inclusief salades, sauzen,         Gemarineerde kipfilet 
brood en materialen           Zalmpakketje 

             Gambaspies 
             Inclusief salades, sauzen, 
             brood en materialen 
 

BBQ vega € 14,50         BBQ all-inclusive € 54,50 
Vegaburger           Frisdranken/ bier/ wijnen 
Tofu shaslick           Buffettafels en statafels 
Kaasburger           Koks en hospitality 
Groentespies           Tijdsbestek van 3 uur 
Ananasspies           Vanaf 15 personen 
Inclusief salades, sauzen,         Inclusief salades, sauzen,  
brood en materialen           brood en materialen 

            
 

Alle BBQ buffetten zijn inclusief 
aardappelsalade/ Italiaanse pastasalade/ rauwkostsalade 

satésaus/ smokey bbq saus/ knoflooksaus/ cocktailsaus 
stokbrood/ kruidenboter  

gasbarbecue/ borden/ bestek/ opschepbestek/ servetten/ mintjes 
 
 
 

UITERAARD VERZORGEN WIJ OOK BBQ EVENEMENTENOP MAAT 
INFORMEER NAAR ONZE MOGELIJKHEDEN VOOR LEVERING EN VERZORGING VAN  

ALL AMERICAN BBQ / MEDITERRANE BBQ / GRIEKSE BBQ



 

BESTELSPELREGELS 

Bestellingen  voor zaterdag en zondag 
Bestellingen voor zaterdag en zondag dienen uiterlijk op vrijdag om 17.00 uur te zijn ingediend. 
 
Bestellingen voor maandag t/m vrijdag 
Bestellingen voor maandag tot en met vrijdag kunt u als volgt doorgeven: 
Telefonisch : 033-4566992    ma t/m vrij 08.00 -17.00 uur 
Mail  : info@dekroondailydeli.nl  24/7 
Webshop : www.dailydeli.nl “BESTEL”  24/7 
 
Leveringen mogelijk twee uur na ontvangst van uw bestelling: 
Stokbroodjes/ croissants/ meergranen bollen/ petit pains                                                                                                         
Luxe belegde broodjes/ wraps/ clubsandwiches/ saladebar 
Samengestelde lunches  
Dranken 
Zoete lekkernijen/ hartige snacks  
Warme snacks/ salades/ fruitsalades/ fruit 
Soepen/ warme bijgerechten (beperkte keuze in overleg met ons kantoor) 
Koud en warm bittergarnituur  
 
Leveringen mogelijk één werkdag na ontvangst van uw bestelling: 
Ontbijt en Ontbijtsuggesties 
Lunchpakketten 
Gebak 
Soepen/ warme bijgerechten 
Warme hapjes/ koude hapjes/ amuses 
Warme maaltijden  
Buffetten en Barbecues  

Bezorging                                                                                                                                                                                
Contant (u zorgt dat de betaling zo gepast mogelijk klaar ligt en rekent direct af met onze chauffeur) 
Op rekening (betaling binnen 14 dagen na factuurdatum)                                                                                              
Bij bestellingen onder de € 10,- rekenen wij € 3,20 bezorgkosten                                                                                  
Bij bestellingen boven de € 10,- rekenen wij € 1,65 bezorgkosten                                                                                     
Bij bestellingen op rekening, rekenen wij €  2,55 administratiekosten                                                                                  
Voor het retourhalen en schoonmaken van materialen rekenen wij  € 7,95 

Alle in deze menukaart opgenomen prijzen gelden inclusief BTW 
Wijzigen en/of annuleringen dient u op werkdagen om uiterlijk 09.00 uur door te geven 

 
Disclaimer: Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in door leveranciers opgegeven 
gegevens of in informatie afkomstig van andere externe bronnen. De mogelijkheid van 
kruisbestemming van allergenen is altijd aanwezig. Wij kunnen zodoende niet garanderen dat onze 
producten geen sporen van allergenen bevatten. 

mailto:info@dekroondailydeli.nl
http://www.dailydeli.nl/

