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WARME-KOUDE BITTERGARNITUREN EN MINISNACKS

PARTY-BITTERGARNITUUR DE LUXE
luxe koude hapjes op een exclusief opgemaakte schaal
schaal 60 stuks

€ 41,50

PARTY-BITTERGARNITUUR ELITE
extra luxe koude hapjes met o.a. mini toast paling en zalm
schaal 60 stuks

€ 46,50

PARTY-BITTERGARNITUUR VEGETARISCH
luxe vegetarische hapjes op een exclusief opgemaakte schaal
schaal 60 stuks

€ 45,50

PARTY-BITTERGARNITUUR ECONOMY
bestaande uit diverse soorten worst, pikante kalfsgehaktballetjes
(uit eigen keuken), gegarneerde kaasblokjes en rolletjes
ham/asperge op een exclusief opgemaakte schaal
schaal à 100 stuks
schaal à 150 stuks

€ 38,50
€ 54,50

EXCLUSIEVE WARME KALFSGEHAKTBALLETJES
bijzonder lekker, geleverd op schaal met diverse saus
minimaal 80 stuks

€ 0,41 per stuk

WARME GROTE SUPER RUNDVLEESBITTERRBALLEN CA. 35 GRAM
de lekkerste van Nederland, geleverd op schaal met mosterd
minimaal 60 stuks

€ 0,55 per stuk

UITSTEKENDE GESORTEERDE WARME GEFRITUURDE BORRELSNACKS
o.a. bitterballen, gehaktballetjes, mini loempia’s,
kipfiletstukjes enz. enz. op schaal met diverse sauzen
minimaal 80 stuks

€ 0,46 per stuk

WARME MINI SAUCIJZENBROODJES en/of KAASBROODJES
minimaal 60 stuks

€ 0,65 per stuk
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MINI BROODJES HAMBURGER SPECIAAL
minimaal 30 stuks

€ 1,75 per stuk

HEERLIJKE WARME GEGRILDE KIPPENPOOTJES (vers van het spit)
geleverd op schaal met saus (minimaal 2 kg.)

€ 11,50 per kilo

UITSTEKENDE LUXE RUNDVLEESSLAATJES IN GLAZEN CUPJE

€ 2,25 per stuk

HEERLIJKE LUXE ZALMSLAATJES IN GLAZEN CUPJE

€ 2,75 per stuk

KIPSATE 3 STOKJES PER PERSOON MET SAUS, ATJAR EN UITJES

€ 4,25 per portie

WARM/KOUD MINISNACKBUFFET FORMIDABLE ROYAL
Speciaal bedoeld voor recepties, bruiloften, personeelsfeesten enz. enz.
Wij maken een grote tafel voor u op met allerhande heerlijke warme- en koude
culinaire hoogstandjes inclusief warmhoud apparatuur bestaande uit:
diverse soorten salades, rauwkost, diverse stokbrood, diverse toast, warme mini
stokjes saté/saus, warme gehaktballetjes/saus, diverse soorten vleeswaren, filet
American, tartaar/uitjes, uitgebreide kaasplank, diverse soorten paté, diverse olijven,
rolletjes ham/asperge, warme gerookte Gelderse beenham met honing/mosterdsaus,
mozzarella/tomatensticks en kruidenboter.
Minimaal 50 personen

€ 8,50 per persoon

BEZORGING ALTIJD IN OVERLEG 7 DAGEN PER WEEK OP HET TIJDSTIP DAT U WENST
Betalingen: uitsluitend contant bij aflevering aan onze chauffeurs a.u.b.
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LUXE EXCLUSIEF OPGEMAAKTE SALADESCHOTELS
HUZARENSALADE CULINAIR
puur rundvlees en opgemaakt met diverse vleeswaren en ruime garnering
minimaal 6 personen

€ 5,85 per persoon

RUNDVLEESSALADE SUPERIEUR
extra gevuld en opgemaakt met diverse vleeswaren en ruime garnering
Minimaal 6 personen

€ 6,40 per persoon

VEGETARISCHE SALADE HOLLANDAISE
heerlijk fris van smaak en exclusief opgemaakt
minimaal 6 personen

€ 6,65 per persoon

RUSSISCH EI EXCLUSIEF
opgemaakt met diverse vleeswaren, eieren, paté en ruime garnering
minimaal 6 personen

€ 6,55 per persoon

KIPSALADE DU CHEF
exclusief van smaak met een vleugje kerrie en vers gegrilde kippenpootjes
minimaal 6 personen
€ 7,45 per persoon
TONIJNSALADE ALBATROS
met vers gerookte paling en zalm en een ruime garnering
minimaal 6 personen

€ 7,85 per persoon

ZALMSALADE NEPTUNUS
heerlijk van smaak met o.a. vers gerookte zalm
minimaal 6 personen

€ 7,85 per persoon

WALDORFSALADE WIENER ART
zeer fris van smaak met als ingrediënten: o.a. stukjes kipfilet
appel, peer, ananas, perzik, selderie, walnoten en slagroom
minimaal 6 personen

€ 7,95 per persoon
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HORS-D’OEUVRE DU PATRON
Bestaande uit: Russische salade, huzarensalade, zalmsalade,
diverse soorten vleeswaren, paté, eieren, gegrilde kippenpootjes, gerookte
paling, gerookte zalm en diverse soorten vis
minimaal 8 personen

€ 11,85 per persoon

DIVERSE SOORTEN EXCLUSIEVE ITALIAANSE PASTASALADES SAN REMO
minimaal 8 personen

€ 7,65 per persoon

BIJNA ALLE SALADES DIE U NOG KUNT BEDENKEN MAKEN WIJ GRAAG VOOR U !!

Al onze salades (van aardappel tot eindproduct) komen dag vers uit eigen keuken,
zijn absoluut van culinaire topkwaliteit en
worden feestelijk opgemaakt met een zeer rijke garnering.

In onze keuken zijn geen GEUR, KLEUR- of SMAAKSTOFFEN noch CONSERVERMIDDELEN
aanwezig, wij zijn H.A.C.C.P. gecertificeerd.

BEZORGING ALTIJD IN OVERLEG 7 DAGEN PER WEEK OP HET TIJDSTIP DAT U WENST
Betalingen: uitsluitend contant bij aflevering aan onze chauffeurs a.u.b.
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ASSORTIMENT EXCLUSIEVE KOUDE/WARME BUFFETTEN
BUFFET POPULAIR
bestaande uit: huzarensalade, Russische salade, diverse soorten
vleeswaren, paté, eieren, diverse soorten Hollandse/buitenlandse kaas,
kruidenboter, gegrilde kippenpootjes/saus, toast en dessert.
minimaal 8 personen

€ 9,95 per persoon

BUFFET VARIÉ
bestaande uit: huzarensalade, zalmsalade, vers gerookte zalm,
diverse soorten Hollandse/buitenlandse kaas, diverse soorten vleeswaren,
kruidenboter, gegrilde kippenpootjes/saus, toast en dessert.
minimaal 8 personen

€ 12,25 per persoon

BUFFET SUMMUM SPECIAL
bestaande uit: huzarensalade, Russische salade, zalmsalade,
saté (2 stokjes per persoon), gegrilde kippenpootjes/saus, diverse soorten vleeswaren,
diverse soorten Hollandse- en buitenlandse kaas, kruidenboter, gerookte
IJsselmeerpaling, vers gerookte zalm, paté, rolletjes ham/asperge, eieren, toast en
dessert.
minimaal 12 personen

€ 14,95 per persoon

GROOTMOEDERS OUD HOLLANDS WINTERBUFFET
bestaande uit: wintersoep (erwten en/of bruine bonen), diverse soorten stamppot met
bijbehorende vleessoorten, rookworst, vleesjus en oma’s toetje
minimaal 16 personen

€ 14,95 per persoon

EXOTISCH BUFFET CARIBBEAN DREAM
bestaande uit: gegarneerde rundercarpaccio, vissalade, rundvleessalade, vers
gerookte zalm, visschotel, saté (2 stokjes per persoon), nasi, bami, hete kip, kroepoek,
atjar en Tropisch fruitdessert.
minimaal 12 personen

€ 17,25 per persoon
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SUPER WARM/KOUD BUFFET GRAND GALA ROYAL
Bestaande uit: gerookte ham/meloen, huzarensalade, zalmsalade,
Russische salade, gevulde tomaatjes, visschotel (o.a. gerookte paling- en zalm), paté,
diverse vleeswaren, kaasschotel, kruidenboter, rolletjes ham/asperge, gerookte
Gelderse beenham met honing/mosterdsaus, saté
(2 stokjes per persoon), aardappelgratin, gegrilde kippenpootjes, eieren, toast en
dessert.
minimaal 12 personen

DE HIERBOVEN GENOEMDE BUFFETTEN KUNT U EVT. UITBREIDEN MET:
Saté uit eigen keuken
gerookte ham/meloen
diverse soorten soep uit eigen keuken
gegarneerde rundercarpaccio
4 kalfsgehaktballetjes met ananas en satésaus
huisgemaakte aardappelgratin
gerookte Gelderse beenham met honing/mosterdsaus
visschotel paling/zalm en diverse soorten vis
mozzarella/tomatensticks
vers gebakken en gesneden stokbrood (wit of bruin)

€ 22,50 per persoon

€ 4,25 per portie
€ 2,75 per persoon
€ 2,75 per persoon
€ 3,85 per persoon
€ 2,25 per persoon
€ 2,35 per persoon
€ 2,75 per persoon
€ 6,95 per persoon
€ 1,75 per stuk
€ 1,75 per stuk

ALLE BUFFETSCHALEN WORDEN EXCLUSIEF OPGEMAAKT MET EEN RIJKE GARNERING

AL UW ANDERE SUGGESTIES OF WENSEN ZIJN BIJ ONS GAARNE BESPREEKBAAR

In onze keuken zijn geen smaakstoffen en conserveermiddelen aanwezig!!
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DIVERSE WARME/KOUDE RUIM BELEGDE BROODJES
Standaard Ruim belegde witte/bruine broodjes
super de luxe broodjes o.a. wit, bruin, hard, zacht en pistolet
ruim belegd met allerhande vleeswaren, diverse salades, tartaar en kaas
groot assortiment luxe ruim belegde witte/bruine pistolets
broodjes met kroket o.a. kalfs, rundvlees, vegetarisch enz.
ruim assortiment vegetarische belegde broodjes
pistolet heerlijke warme Gelderse rookworst
alle broodjes worden geleverd op schaal en verpakt in luxe doos

€. 1,95 per stuk
€. 2,55 per stuk
€. 2,75 per stuk
€. 2,25 per stuk
€ 2,55 per stuk
€ 2,50 per stuk

BROODJES KUNNEN OOK WORDEN GELEVERD IN BUFFETVORM
Aangevuld met rozijnenbollen, diverse soepen, verse fruitcocktails, melk, jus d’orange
en eventueel diverse luxe slaatjes

GEISOLEERDE KOFFIECONTAINERS MET SCHENKKRAAN
Gevuld met 70 koppen koffie inclusief disposable kopjes, melk en suiker
€. 50,00 p. stuk

ROYAL DE LUXE BARBECUE ARRANGEMENT
saté (2 stokjes per persoon) met pindasaus/atjar/gebakken uitjes,
procureurlapjes, Limburgse braadworsten, 100% rundvleeshamburgers,
gegaarde kipdrumsticks, Hawaï spiesen, gemarineerde speklapjes,
golfbalsticks, sjasliek, gepofte aardappels, huzarensalade, extra gevulde
rundvleessalade, kartoffelsalade, 6 soorten saus, kruidenboter, diverse rauwkost,
rijke garnering, diverse zuurwaren, stokbrood en een fris dessert.
Prijs per persoon bij min. 30 pers.
Prijs per persoon bij min. 80 pers.
Prijs per persoon bij min. 150 pers.

ROYAL DE LUXE BARBECUE DRANKENARRANGEMENT
Onbeperkt schenken van: rode wijn, droge/zoete witte wijn,
rosé, sangria, diverse tropische drankjes, jonge borrel, bier,
jus d'orange en diverse frisdranken.

PRIJZEN OP AANVRAAG

€. 14,75
€. 13,75
€. 12,75
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Bij het drankenarrangement is bediening en de huurprijs van alle daarvoor benodigde cateringmaterialen
inbegrepen. Tijdens uw barbecuearrangement kunnen wij tevens voor een uitstekende muzikale omlijsting en
entertainment zorgen. Ook voor alle andere cateringopdrachten zijn wij u gaarne van dienst en zullen die tot
uw volle tevredenheid uitvoeren.

DIVERSE PARTYTRAMARRANGEMENTEN
Heeft u iets te vieren of organiseert u een bedrijfsuitje?, wij verzorgen diverse cateringarrangementen in een
originele rijdende Haagse partytram, naar keuze rijdend door den haag, Voorburg, Rijswijk of Delft. Voorzien
van een gezellige bar, toilet en garderobe. Ook zijn ritten door delft mogelijk. Wij serveren dan onbeperkt uw
drankjes, en uitstekende luxe party/borrelhapjes. Capaciteit maximaal 35 personen, prijzen op aanvraag.

LEVERING VAN MAALTIJDEN VOOR DE OVERWERKERS OOK S’NACHTS EN WEEKENDEN O.A. VOOR
WEGENBOUWERS

WIJ VERWERKEN EN LEVEREN UITSLUITEND TOPKWALITEITSPRODUKTEN

