
Wat eten we 
vandaag?
Meer dan 50 gerechten 
voor u bereid en gewoon 
vanuit uw (keuken)stoel 
te bestellen!

Zoveel mensen, zoveel wensen.
Daarom hebben we een uitgebreid 
assortiment. Wilt u toch iets anders? 
Geen enkel probleem.
We leveren graag maatwerk. 
Ook als u speciale wensen heeft,
glutenvrij wilt eten of andere dieet-
wensen heeft, denken we graag
met u mee.

www.foodnmood.nl   -   085 – 792 3994



Landelijke
catering

We passen onze buffetten graag aan voor speciale dieetverzoeken. 
Natuurlijk houden we ook rekening met vegetarische gasten. Graag vooraf aangeven.

Wereldgerechten zijn populair. En lekker. 
We zouden bijna vergeten wat voor mooie
gerechten uit ons eigen land komen. Wat te 
denken van geurende en kruidige stoofpotjes met 
mals rundvlees. Of een perfect op smaak gebrachte 
kalkoenrollade, gevuld met klassieke tutti frutti.

Menu’s
◆ Nationaal koud/warm buffet A
◆ Nationaal koud warm buffet B
◆ Nationaal koud/warm buffet C
◆ Drie gangen verwenbuffet
◆ Klassiek koud/warm buffet



L A N D E L I J K E  C AT E R I N G

Nationaal
koud/warm 
buffet A

€21,50*

Dit buffet kan worden aangepast voor vegetariërs en
diverse diëten, mits het (aantal) van tevoren is aangegeven.

Ontdek de mooie gerechten uit ons eigen land.

* Vanaf 20 personen € 21,50 per persoon (exclusief 9% BTW)

KOUDE GERECHTEN 
◆    Ambachtelijke 

rundvleessalade 
◆  Klassieke aardappel- 

tonijnsalade 
◆ Koude pastasalade 
 
WARME GERECHTEN 
◆ Kipsaté in pindasaus 
 
OVERIG 
◆ Diverse Franse kaassoorten 
◆  Stokbrood met kruidenboter en 

tapenade 
 
DESSERT 
◆ Verse fruitsalade



L A N D E L I J K E  C AT E R I N G

Nationaal
koud/warm 
buffet B

€25,95*

Dit buffet kan worden aangepast voor vegetariërs en
diverse diëten, mits het (aantal) van tevoren is aangegeven.

Ontdek de mooie gerechten uit ons eigen land.

* Vanaf 20 personen € 25,95 per persoon (exclusief 9% BTW)

KOUDE GERECHTEN 
◆  Sierlijk opgemaakte rundvlees  

salade
◆  Zalmsalade gegarneerd met 

diverse vissoorten
◆ Frisse koolsalade
◆ Tomaat/feta rauwkost
◆ Haring op schaal met uitjes 
 
WARME GERECHTEN 
◆ Kipsaté in pindasaus
◆ Varkenshaasmedaillons in saus
◆ Gehaktballetjes in zoetzure saus
◆ Rijkelijk gevulde nasi 
 
OVERIG 
◆ Diverse Franse kaassoorten
◆  Stokbrood met kruidenboter en 

tapenade 
 
DESSERT
◆ Verse fruitsalade



L A N D E L I J K E  C AT E R I N G

Nationaal
koud/warm 
buffet C

€25,95*

Dit buffet kan worden aangepast voor vegetariërs en
diverse diëten, mits het (aantal) van tevoren is aangegeven.

Ontdek de mooie gerechten uit ons eigen land.

* Vanaf 20 personen € 25,95 per persoon (exclusief 9% BTW)

KOUDE GERECHTEN 
◆    Sierlijk opgemaakte rundvlees 

salade
◆  Zalmsalade gegarneerd met 

diverse vissoorten
◆ Koude pastasalade
◆ Frisse babyleaf sla
◆ Tomaat/feta rauwkost
◆ Haring op schaal met uitjes
 
WARME GERECHTEN 
◆ Kipsaté in pindasaus
◆ Aardappelgratin
◆ Zalmmoot in dillesaus
◆ Gehaktballetjes in zoetzure saus
◆ Rijkelijk gevulde nasi
◆ Warme beenham plakken 
 
OVERIG 
◆ Diverse Franse kaassoorten
◆  Stokbrood met kruidenboter en 

tapenade 
 
DESSERT 
◆ Verse fruitsalade



L A N D E L I J K E  C AT E R I N G

Drie gangen
verwenbuffet
 

€28,95*

Dit buffet kan worden aangepast voor vegetariërs en
diverse diëten, mits het (aantal) van tevoren is aangegeven.

Ontdek de mooie gerechten uit ons eigen land.

* Vanaf 20 personen € 28,95 per persoon (exclusief 9% BTW)

KOUDE GERECHTEN 
◆  Gegrilde kalkoenfilet op een 

bedje van sla met honing-mos-
terddressing

◆  Verse zalmcarpaccio met een 
dressing van limoen en dille

◆ Klassieke ceasarsalade
◆ Vitello Tonnato 
 
WARME GERECHTEN 
◆ Visgerecht van het seizoen
◆  Haricots verts omwikkeld met 

spek en een pestodressing
 
 DESSERT 
◆ Verse fruitsalade
◆ Variatie van minibavarois
◆ Chocoladeverrassing



L A N D E L I J K E  C AT E R I N G

Klassiek
koud/warm 
buffet

€23,95*

Dit buffet kan worden aangepast voor vegetariërs en
diverse diëten, mits het (aantal) van tevoren is aangegeven.

Ontdek de mooie gerechten uit ons eigen land.

* Vanaf 20 personen € 23,95 per persoon (exclusief 9% BTW)

KOUDE GERECHTEN 
◆    Op eikenhout gerookte zalm 

met zeewiersalade
◆  Gevulde kalkoenrollade met 

tutti frutti en vijgen
◆  Frisse aardappelsalade met 

bosui en gebakken spekjes
◆  Waldorfsalade met walnoten 

en selderij
◆ Olijven en tomaten tapenade
 
WARME GERECHTEN
◆  Provinciaalse stoofpot van rund-

vlees met courgette en tomaat, 
afgeblust met rode port

◆  Fricassee van kip met 
grotchampignons en tijm

◆  Klassieke aardappelgratin 
gegratineerd met oude kaas 

 
OVERIG
◆  Diverse stok- en vloerbroden 

met boter



Internationale 
buffetten

We passen onze buffetten graag aan voor speciale dieetverzoeken. 
Natuurlijk houden we ook rekening met vegetarische gasten. Graag vooraf aangeven.

Welke wereldkeuken is uw favoriet? Onze keuze
is enorm. Wat dacht u van een rijkelijk gevulde
lasagne uit Italië? Tapas uit Spanje of heerlijk gevulde 
taco’s uit de Mexicaanse keuken? We bereiden alle 
buffetten met dagverse producten.

Menu’s
◆ Chinees buffet
◆ Italiaans buffet A
◆ Italiaans buffet B
◆ Mexicaans buffet

◆ Indisch buffet
◆ Grieks buffet
◆ Mediterraans buffet



I N T E R N AT I O N A L E  B U F E T T E N

Chinees 
buffet

WARME GERECHTEN 
◆ Nasi goreng 
◆ Bami goreng 
◆ Nasi putih 
◆ Foe yong hai 
◆ Tjap tjoy 
◆ Kip saté 
◆ Kip ketjap 
◆ Kip pangang balletjes
 
OVERIG 
◆ Kroepoek 
◆ Atjar 
◆ Seroendeng 
 

€19,95*

Dit buffet kan worden aangepast voor vegetariërs en
diverse diëten, mits het (aantal) van tevoren is aangegeven.

Ontdek de mooie gerechten uit de hele wereld.

* Vanaf 20 personen € 19,95 per persoon (exclusief 9% BTW)



I N T E R N AT I O N A L E  B U F E T T E N

Italiaans 
buffet A

€18,95*

Dit buffet kan worden aangepast voor vegetariërs en
diverse diëten, mits het (aantal) van tevoren is aangegeven.

Ontdek de mooie gerechten uit de hele wereld.

* Vanaf 20 personen € 18,95 per persoon (exclusief 9% BTW)

KOUDE GERECHTEN 
◆ Salade caprese
◆  Rauwkostsalade met tomaat en 

mozzarella
◆  Pastasalade met kip en 

tomatensalsa
◆ Pastasalade met tonijn en pesto
 
WARME GERECHTEN 
◆ Lasagne bolognese
◆ Spaghetti
◆  Penne met zalm en 

tuinkruidenroomsaus
 
OVERIG 
◆  Diverse stokbroden en pluk- 

broden met kruidenboter en 
tapenade 

 
DESSERT 
◆ Verse fruitsalade
◆ Huisgemaakte tiramisu



I N T E R N AT I O N A L E  B U F E T T E N

Italiaans 
buffet B

KOUDE GERECHTEN 
◆ Carpaccio van de ossenhaas
◆ Tomaat/fetasalade
◆ Frisse salade 
 
WARME GERECHTEN
◆ Italiaanse tomaten/basilicumsoep
◆  Zalmlasagne met rode ui en 

spinazie
◆ Lasagne met rundergehakt
◆ Penne met bolognese/gehaktsaus

OVERIG
◆  Diverse stok- en plukbroden met 

kruidenboter en tapenade 
 
DESSERT 
◆ Huisgemaakte tiramisu

Dit buffet kan worden aangepast voor vegetariërs en
diverse diëten, mits het (aantal) van tevoren is aangegeven.

Ontdek de mooie gerechten uit de hele wereld.

* Vanaf 20 personen € 23,95 per persoon (exclusief 9% BTW)

€23,95*



I N T E R N AT I O N A L E  B U F E T T E N

Mexicaans
buffet

WARME GERECHTEN 
◆ Tortillachips met guacamole
◆   Frisse rauwkostsalade met 

kidneybonen
◆  Zoetzure salade van komkommer 

en tomaat 
 
WARME GERECHTEN 
◆  Taco’s met pittig gehakt en 

gesnipperde paprika-en uiblokjes
◆  Huisgemaakte spareribs met 

rode pittige saus
◆  Chilli con carne met 

champignons en paprika
◆ Gemarineerde drumsticks
◆ Mexicaanse rijst
◆ Aardappelgratin

Dit buffet kan worden aangepast voor vegetariërs en
diverse diëten, mits het (aantal) van tevoren is aangegeven.

Ontdek de mooie gerechten uit de hele wereld.

* Vanaf 20 personen € 19,50 per persoon (exclusief 9% BTW)

€19,50*



I N T E R N AT I O N A L E  B U F E T T E N

Indisch
buffet

WARME GERECHTEN 
◆ Nasi goreng
◆ Bami goreng
◆     Ajam asem manis 

(kip in zoetsure saus)
◆  Daging rendang 

(rundvlees met kokos)
◆  Babi ketjap 

(gesmoord varkensvlees)
◆ Sayur lodeh (groente in kokos)
◆  Bali bal 

(gehaktballetjes in zoetzure saus)
◆ Sateh ajam (kipsaté in pindasaus) 
 
OVERIG 
◆ Seroendeng, sambal en kroepoek 
 
DESSERT 
◆ Spekkoek
◆ Fruitsalade van vers seizoensfruit

Dit buffet kan worden aangepast voor vegetariërs en
diverse diëten, mits het (aantal) van tevoren is aangegeven.

Ontdek de mooie gerechten uit de hele wereld.

* Vanaf 20 personen € 19,50 per persoon (exclusief 9% BTW)

€19,50*



I N T E R N AT I O N A L E  B U F E T T E N

Grieks
buffet

KOUDE GERECHTEN 
◆   Horiatiki salade met feta, olijven, 

tomaat, paprika, ui en komkommer 
◆  Tzatziki met komkommer en een saus 

van yoghurt 
◆  Gele rijstsalade met onder andere inktvis 

en zalm 
◆  Tonijnsalade met gekookt ei en rucola

WARME GERECHTEN 
◆  Moussaka (aubergineschotel met gehakt, 

traditioneel bereid) 
◆   Gemarineerde en gegrilde kipspiesjes 
◆  Gegrilde groenten gemarineerd 

in olijfolie en kruiden 
◆   Gyros met knoflooksaus en pitabroodjes 
◆  Dolmadakia (druivenbladeren 

gevuld met gele rijst, vers gehakt en saus) 
◆   Gebakken gehaktballetjes in tomatensaus 
 
OVERIG 
◆  Diverse soorten brood met kruidenboter, 

tapenade en aioli

Dit buffet kan worden aangepast voor vegetariërs en
diverse diëten, mits het (aantal) van tevoren is aangegeven.

Ontdek de mooie gerechten uit de hele wereld.

* Vanaf 20 personen € 22,95 per persoon (exclusief 9% BTW)

€22,95*



I N T E R N AT I O N A L E  B U F E T T E N

Medi-
terraans
buffet

KOUDE GERECHTEN
◆  Grove huzarensalade met diverse gesneden 

vleeswaren
◆  Amerikaanse koolsalade met pijnboompitjes 

en een tuinkruidendressing
◆ Pastasalade met champignons en roomkaas
◆  Aardappeltonijn salade met klein gesneden 

bieslook en geraspte citroen
◆ Aardappelsalade   

*  Samengestelde hors d’oeuvre schaal met o.a. 
zalm & garnalen

* Gedroogde ham met meloen

◆ Europese kaasplank
◆ Worst plank met diverse gedroogde worsten
◆ Tomaten gevuld met fetasalade
◆ Komkommerbootje gevuld met paté crème
◆ Spaanse olijfjes omwikkelt met ansjovisfilet
◆ Kleine chorizo worstjes met gebakken uitjes
◆ Gevulde zoete peper met roomkaas

* Cocktailsaus, knoflooksaus & diverse boters
* Diverse vloer-en stokbroden

WARME GERECHTEN
◆  Indische runderballetjes in een mild/pikante 

saus
◆  Spicy Gemarineerde kippenvleugeltjes & 

pootjes
◆ Saté van de haas met Malakka saus
◆  Patatas bravas, krokant gebakken 

aardappeltjes uit de oven

Dit buffet kan worden aangepast voor vegetariërs en
diverse diëten, mits het (aantal) van tevoren is aangegeven.

Ontdek de mooie gerechten uit de hele wereld.

* Vanaf 20 personen € 22,50 per persoon (exclusief 9% BTW)

€22,50*



Speciale
buffetten

We passen onze buffetten graag aan voor speciale dieetverzoeken. 
Natuurlijk houden we ook rekening met vegetarische gasten. Graag vooraf aangeven.

Naast onze befaamde nationale en internationale
gerechten, kunt u ook kiezen voor speciale en
seizoensgebonden buffetten. Bijvoorbeeld een
tapasbuffet of een fris saladebuffet. Uiteraard ver- 
zorgen wij ook graag uw gourmetavond. Natuurlijk 
krijgt u dan ook het gourmetstel bijgeleverd.

Menu’s
◆ Tapas ‘deluxe’
◆ Stamppot ‘deluxe’
◆ Gourmet / steengril arrangement
◆ Najaarsdiner ‘Automne’
◆ Winterbuffet



S P E C I A L E  B U F E T T E N

Tapas
deluxe

KOUDE GERECHTEN 
◆  Grove huzarensalade met diverse gesneden 

vleeswaren 
◆  Amerikaanse koolsalade met pijnboompitjes 

en een tuinkruidendressing 
◆ Pastasalade met champignons en roomkaas 
◆  ardappeltonijn salade met klein gesneden 

bieslook en geraspte citroen 
◆ Aardappelsalade    
◆  Samengestelde hors d’oeuvre schaal met o.a. 

zalm & garnalen 
◆ Gedroogde ham met meloen 
◆ Europese kaasplank 
◆ Worst plank met diverse gedroogde worsten 
◆ Tomaten gevuld met fetasalade 
◆ Komkommerbootje gevuld met paté crème 
◆ Spaanse olijfjes omwikkelt met ansjovisfilet 
◆ Kleine chorizo worstjes met gebakken uitjes 
◆ Gevulde zoete peper met roomkaas 
◆ Cocktailsaus, knoflooksaus & diverse boters 
◆ Diverse vloer-en stokbroden

WARME GERECHTEN
◆  Indische runderballetjes in een mild/pikante 

saus 
◆  Spicy Gemarineerde kippenvleugeltjes & 

pootjes 
◆ Saté van de haas met Malakka saus 
◆  Patatas bravas, krokant gebakken 

aardappeltjes uit de oven

Dit buffet kan worden aangepast voor vegetariërs en
diverse diëten, mits het (aantal) van tevoren is aangegeven.

Ontdek de mooie gerechten van het seizoen.

* Vanaf 20 personen € 21,95 per persoon (exclusief 9% BTW)

€21,95*



S P E C I A L E  B U F E T T E N

Stamppot 
deluxe

WARME GERECHTJES 
◆  Erwtensoep met roggenbrood 

en katenspek 
◆  Boerenkool geservereerd met 

spekjes 
◆ Casselerib in mosterdjus 
◆  Stamppotje met zongedroogde 

tomaten, bosui & rucola 
◆ Verse worst met eigen jus 
◆  Stamppot met peen, gebakken 

ui, gember en geitenkaas 
 
KOUDE GERECHTJES 
◆   Amsterdamse uien, pickels en 

spekjes 
◆ Boerensalade
◆  Verse appelcompote 

rode pittige saus
◆  Chilli con carne met 

champignons en paprika
◆ Gemarineerde drumsticks
◆ Mexicaanse rijst
◆ Aardappelgratin

Dit buffet kan worden aangepast voor vegetariërs en
diverse diëten, mits het (aantal) van tevoren is aangegeven.

Ontdek de mooie gerechten van het seizoen.

* Vanaf 15 personen € 19,50 per persoon (exclusief 9% BTW)

€19,95*



S P E C I A L E  B U F E T T E N

Gourmet
arrangement

Dit buffet kan worden aangepast voor vegetariërs en
diverse diëten, mits het (aantal) van tevoren is aangegeven.

Ontdek de mooie gerechten van het seizoen.

* Vanaf 20 personen € 21,50 per persoon (exclusief 9% BTW)

SCHAAL MET VLEES  
◆ Chipolataworstje 
◆ Hamburgertje 
◆ Varkenslapje 
◆ Mini kipsaté 
 
SIDE DISHES
◆   Uienringen 
◆ Reepjes paprika 
◆ Schijfjes champignons 
◆ Spekblokjes 
◆ Aardappelschijfjes
◆ Eieren

HUISGEMAAKTE SALADES
EN SAUZEN 
◆   Aardappeltonijnsalade, 

pastasalade & een boerensalade 
◆  Cocktailsaus, satésaus & 

knoflooksaus

OVERIG
◆   Bakboter en kruidenboter 
◆ Turks brood

€21,50*

◆ Shoarma 
◆ Slavink
◆ Kipfilet 
◆ Biefstukje



S P E C I A L E  B U F E T T E N

Najaarsdiner
‘Automne’

VOORGERECHT 
◆   Huisgemaakte pompoensoep, 

geserveerd in een flûte af 
gegarneerd met gefrituurde salie 

 
TUSSENGERECHT 
◆  Dun gesneden malse carpaccio van 

de haas, met een heerlijke mesclun 
salade, af gegarneerd met een 
romige honing mosterd dressing 
en pijnboompitjes

HOOFDGERECHT
◆  Gebakken Tournedos geserveerd 

met een stevige vleesjus, een puntje 
aardappel taart, spinazie met zon-
gedroogde tomaten, en gefrituurde 
schorseneren.

NAGERECHT
◆     Vers bereidde Belgische wafels 

geserveerd met geklaarde boter en 
kaneelsuiker, vergezeld met een 
kleine coupe vanille ijs, met en rood 
fruit en een takje mint.

€45,95*

Dit buffet kan worden aangepast voor vegetariërs en
diverse diëten, mits het (aantal) van tevoren is aangegeven.

Ontdek de mooie gerechten van het seizoen.

* Vanaf 15 personen € 45,95 per persoon (exclusief 9% BTW)



S P E C I A L E  B U F E T T E N

Winter 
buffet

Dit buffet kan worden aangepast voor vegetariërs en
diverse diëten, mits het (aantal) van tevoren is aangegeven.

Ontdek de mooie gerechten van het seizoen.

* Vanaf 20 personen € 17,95 per persoon (exclusief 9% BTW)

KOUDE GERECHTJES 
◆ Piccalily en grove mosterd 
◆ Amsterdamse uien 
 
WARME GERECHTJES 
◆ Boerenkool
◆ Zuurkool met appel en rozijnen
◆ Grootmoeders gehaktbal in jus 
◆ Ambachtelijke rookworst 
◆ Huisgemaakte aardappelpuree 
◆ Hachee

DESSERT 
◆   Verse stoofpeertjes 
◆ Appelmoes

€17,95*



Barbeques

We passen onze buffetten graag aan voor speciale dieetverzoeken. 
Natuurlijk houden we ook rekening met vegetarische gasten. Graag vooraf aangeven.

Niet alleen gezellig met mooi weer en lange zwoele 
avonden, ook op koude dagen is het heel sfeervol
om de barbecue aan te steken. Samen met u bepalen 
we met welk vlees en welke salades en sauzen we
uw gasten aangenaam kunnen verrassen.

Menu’s
◆ Barbecue ‘Go American!’
◆ Barbecue buffet deluxe
◆ Barbecue buffet easy
◆ Barbecue buffet vis / vlees
◆ Barbecue ’tientje’



B A R B E Q U E S

AMERICAN STARTER 
◆ BBQ chicken wings
◆ Fall-off-the-bone ribs
◆ Pulled pork
◆ Nachos
◆ Bread
◆ Dips 
 
SMOKEY CHIPOTLE
◆  Black angus beef patty met 

cheddar, tomato, smoked 
jalapéno pepers, guacamole en 
chipotle saus

OVERIG
◆  Homemade wedges met 

homemade mayonaise
◆  BBQ chicken – Grilled on the big 

green egg
◆  Crumble/cheesecake met  

caramelsaus

€29,95*

Dit buffet kan worden aangepast voor vegetariërs en
diverse diëten, mits het (aantal) van tevoren is aangegeven.

Ontdek de lekkere gerechten van de ‘Big Green Egg’.

* Vanaf 20 personen € 29,95 per persoon (exclusief 9% BTW)

Barbecue 
’Go American!’



B A R B E Q U E S

Barbecue 
buffet deluxe

Wij zijn gek op afwassen, dus dat hoeft u 
niet te doen. Inclusief borden en bestek.

WARME GERECHTJES 
◆ Varkens-sjasliek met paprika en ui 
◆ Verse lamskoteletjes 
◆ Klassieke hamburger van rundvlees 
◆ Vers gedraaide, gemarineerde kipsaté 
◆ Gemarineerd speklapje 
◆ Mulfilet “en papillote” 
◆ Spiesje met zalm en pangasius 
◆  Groentespiesje met courgette, paprika 

en aubergine 

(wij rekenen vier stuks vlees per persoon) 
 
KOUDE GERECHTJES 
◆  Authentieke aardappel-tonijnsalade 
◆ Witte-koolsalade 
◆ Pastasalade met mosterd-dillesaus 
◆ Griekse salade met feta en olijfjes 
◆   Verse fruitsalade met o.a. ananas, appel 

en lychees 
◆ Cocktailsaus, satésaus en knoflooksaus 
◆ Boter, kruidenboter en tapenade 
◆ Diverse vloer- en stokbroden

€20,50*

Dit buffet kan worden aangepast voor vegetariërs en
diverse diëten, mits het (aantal) van tevoren is aangegeven.

Ontdek de lekkere gerechten van de ‘Big Green Egg’.

* Vanaf 10 personen € 20,50 per persoon (exclusief 9% BTW)



B A R B E Q U E S

Barbecue 
buffet easy

Wij zijn gek op afwassen, dus dat hoeft u 
niet te doen. Inclusief borden en bestek.

WARME GERECHTJES 
◆ Varkens-sjasliek met paprika en ui 
◆ Vers sausijsje 
◆  Klassieke hamburger van 

rundvlees 
◆  Vers gedraaide, gemarineerde 

kipsaté 
◆ Gemarineerd speklapje 

(wij rekenen vier stuks vlees per persoon) 
 
OVERIG
◆  Authentieke aardappel-tonijnsalade 
◆ Pastasalade met mosterd-dillesaus 
◆  Cocktailsaus, satésaus en 

knoflooksaus 
◆ Boter, kruidenboter en tapenade 
◆ Diverse vloer- en stokbroden

€14,95*

Dit buffet kan worden aangepast voor vegetariërs en
diverse diëten, mits het (aantal) van tevoren is aangegeven.

Ontdek de lekkere gerechten van de ‘Big Green Egg’.

* Vanaf 10 personen € 14,95 per persoon (exclusief 9% BTW)



B A R B E Q U E S

Barbecue 
buffet
vis/vlees

Wij zijn gek op afwassen, dus dat hoeft u 
niet te doen. Inclusief borden en bestek.

WARME GERECHTJES 
◆  Vers gedraaide, gemarineerde 

kipsaté 
◆ Gemarineerd speklapje 
◆ Mulfilet “en papillote” 
◆ Spiesje met zalm en pangasius 
◆  Groentespiesje met courgette, 

paprika en aubergine 
◆ Gepofte aardappel met roomkaas 

(wij rekenen vier stuks vlees per persoon) 
 
KOUDE GERECHTJES
◆  Authentieke aardappel-tonijnsalade 
◆ Witte-koolsalade 
◆ Griekse salade met feta en olijfjes 
◆ Cocktailsaus, satésaus en dillesaus 
◆ Boter, kruidenboter en tapenade 
◆ Diverse vloer- en stokbroden

€18,50*

Dit buffet kan worden aangepast voor vegetariërs en
diverse diëten, mits het (aantal) van tevoren is aangegeven.

Ontdek de lekkere gerechten van de ‘Big Green Egg’.

* Vanaf 10 personen € 18,50 per persoon (exclusief 9% BTW)



B A R B E Q U E S

Barbecue 
’tientje’

Geleverd zonder barbecue en met
disposable servies.

WARME GERECHTJES 
◆  Klassieke hamburger van 

rundvlees 
◆  Vers gedraaide, gemarineerde 

kipsaté 
◆ Gemarineerd speklapje 
◆ Vers saucijsje 
◆ Spareribs 
◆ Kippenpootjes

(wij rekenen vier stuks vlees per persoon)
 
KOUDE GERECHTJES
◆  Authentieke aardappel 
◆ Witte-koolsalade 
◆ Huzarensalade 
◆   Cocktailsaus, satésaus en 

knoflooksaus 
◆ Boter, kruidenboter en tapenade 
◆ Diverse vloer- en stokbroden

€10,00*

Dit buffet kan worden aangepast voor vegetariërs en
diverse diëten, mits het (aantal) van tevoren is aangegeven.

Ontdek de lekkere gerechten van de ‘Big Green Egg’.

* Vanaf 2 personen € 10,00 per persoon (exclusief 9% BTW)



High tea

We passen onze buffetten graag aan voor speciale dieetverzoeken. 
Natuurlijk houden we ook rekening met vegetarische gasten. Graag vooraf aangeven.

Samen met vrienden, familie of collega’s gezellig 
bijkletsen onder het genot van heerlijke zoete en 
hartige hapjes. De keuze is enorm.

Menu’s
◆ High tea
◆ High tea ‘deluxe’
◆ Mini Sandwiches
◆ Picknick
◆ Ontbijt klassiek



H I G H  T E A

High tea KOUDE GERECHTJES 
◆  Mini-sandwich met ambachtelijke 

eiersalade (één per persoon)

◆  Mini-sandwich met ambachtelijke 
tonijnsalade (één per persoon)

◆  Mini-sandwich met roomkaas en 
zalm (één per persoon) 

 
ASSORTIMENT ZOETIGHEID
◆ Browney, muffin, petit-four
◆ Fruitsalade
◆ Oma’s cake

€14,50*

Dit buffet kan worden aangepast voor vegetariërs en
diverse diëten, mits het (aantal) van tevoren is aangegeven.

Ontdek de mooie zoete- en hartige gerechten.

* Vanaf 15 personen € 14,50 per persoon (exclusief 9% BTW)



H I G H  T E A

High tea 
deluxe

KOUDE GERECHTEN 
◆  Rijstwafel met smoked kipfilet, 

avocado en tomaat 
(één per persoon) 

◆  Carpaccio wrap met pesto, 
Beemsterer kaas en mesclunsla 
(één per persoon) 

 
WARME GERECHTEN 
◆  Kaasfondue met truffel en 

champagne

◆  Stokbrood, broccoli, wortel, 
komkommerreepjes en 
cherrytomaatjes

ASSORTIMENT ZOETIGHEID
◆ Browney, muffin, petit-four
◆ Fruitsalade
◆ Scones met aardbeienjam

€18,90*

Dit buffet kan worden aangepast voor vegetariërs en
diverse diëten, mits het (aantal) van tevoren is aangegeven.

Ontdek de mooie zoete- en hartige gerechten.

* Vanaf 10 personen € 18,90 per persoon (exclusief 9% BTW)



H I G H  T E A

Mini
sandwiches

Pompoensoep in flute met perno

SANDWICHES 
◆   Mini sandwich met roomkaas, 

zalm en komkommer
◆  Mini sandwich met filet american, 

genipperde ui en augurk
◆  Mini sandwich met brie 

gecombineerd met rosbief
◆   Mini sandwich met eiersalade 

met gebakken bacon
◆  Mini sandwich met ambachtelijke 

ham en belegen kaas 
 
OVERIG
◆ Mini brownie (1 per persoon)
◆  Mini sausijsje of kaasbroodje 

(1 per persoon)

€15,00*

Dit buffet kan worden aangepast voor vegetariërs en
diverse diëten, mits het (aantal) van tevoren is aangegeven.

Ontdek de mooie zoete- en hartige gerechten.

* Vanaf 10 personen € 15,00 per persoon (exclusief 9% BTW)



H I G H  T E A

Picknick KOUD GERECHTJE 
◆    Mini-sandwich met roomkaas 

en zalm (één per persoon)

ASSORTIMENT ZACHTE EN
HARDE BROODJES 
◆  o.a. focaccia, pistolets en 

waldkornbollen

ASSORTIMENT BELEG 
◆  o.a. gezond, brie met walnoten, 

kaas en ham (twee per persoon)

ASSORTIMENT ZOETIGHEID
◆ Browney, muffin, petit-four

VERS FRUIT
◆  Diverse fruitsoorten op een 

schaaltje gepresenteerd

€14,95*

Dit buffet kan worden aangepast voor vegetariërs en
diverse diëten, mits het (aantal) van tevoren is aangegeven.

Ontdek de mooie zoete- en hartige gerechten.

* Vanaf 15 personen € 14,95 per persoon (exclusief 9% BTW)



H I G H  T E A

Klassiek 
ontbijt

VERS BROOD  
◆   Een assortiment van zachte en 

harde broodjes
◆ Croissantjes
◆ Crackers 
 
EEN ASSORTIMENT VAN BELEG 
MET O.A.
◆ Gezond
◆ Eiersalade
◆ Kaas
◆ Ham
◆ Gekookt eitje  ( 2 per persoon)

ASSORTIMENT FRUIT
◆ Yoghurt met cruesli
◆ Fruitsalade
◆ Sinaasappelsap
◆ Appelsap en saptap
◆ Zoetigheid mandje

€13,95*

Dit buffet kan worden aangepast voor vegetariërs en
diverse diëten, mits het (aantal) van tevoren is aangegeven.

Ontdek de mooie zoete- en hartige gerechten.

* Vanaf € 13,95 per persoon (exclusief 9% BTW)



Lunch

We passen onze buffetten graag aan voor speciale dieetverzoeken. 
Natuurlijk houden we ook rekening met vegetarische gasten. Graag vooraf aangeven.

Wordt het een klassieke lunch, een buffet of iets 
heel anders? Hieronder onze drie best verkochte 
lunches. Wilt u iets anders? Geen enkel probleem. 
Bel of mail en we stellen de lekkerste lunches
voor u samen.

Menu’s
◆ Lunch ‘basic’
◆ Lunch ‘klassiek’
◆ Lunch ‘deluxe’
◆ Lunch ‘duurzaam en gezond’



L U N C H

Lunch 
basic

BROODJES 
◆     Assortiment van zachte en 

harde broodjes 
 
BELEG
◆ Tonijnsalade
◆ Eiersalade
◆ Kaas
◆ Ham

OVERIG
◆ Assortiment van fruit
◆ Biologische melk
◆ Karnemelk
◆ Jus ‘d orange

€6,95*

Dit buffet kan worden aangepast voor vegetariërs en
diverse diëten, mits het (aantal) van tevoren is aangegeven.

Ontdek de mooie zoete- en hartige gerechten.

* Vanaf 20 personen € 6,95 per persoon (exclusief 9% BTW)



L U N C H

Lunch 
klassiek

BROODJES 
◆  Assortiment van zachte en 

harde broodjes

SOEP 
◆  Tomatensoep
◆ Groentensoep

BELEG 
◆  Tonijnsalade
◆ Eiersalade
◆ Kaas
◆ Ham

OVERIG
◆ Biologische melk
◆ Karnemelk
◆ Jus ‘d orange

€9,50*

Dit buffet kan worden aangepast voor vegetariërs en
diverse diëten, mits het (aantal) van tevoren is aangegeven.

Ontdek de mooie zoete- en hartige gerechten.

* Vanaf 10 personen € 9,50 per persoon (exclusief 9% BTW)



L U N C H

Lunch 
de luxe

Pompoensoepje gebrand
met perno

BROODJES ASSORTIMENT 
◆      Zachte en harde broodjes met 

onder andere focaccia, 
pistoletjes en waldkornbollen 

 
BELEG
◆ Zalm
◆ Roomkaas
◆ Tonijnsalade
◆ Brie met walnoten
◆ Kaas
◆ Ham

OVERIG
◆  Pastei met kipfricassee en 

bospaddenstoelen

€13,95*

Dit buffet kan worden aangepast voor vegetariërs en
diverse diëten, mits het (aantal) van tevoren is aangegeven.

Ontdek de mooie zoete- en hartige gerechten.

* Vanaf 10 personen € 13,95 per persoon (exclusief 9% BTW)



L U N C H

Lunch 
duurzaam en 
gezond

Om extra autokilometers te voorkomen 
kopen wij de producten bij ons in de
streek in het kader van duurzaamheid. 
Deze lunch die zeer gezond en
duurzaam is word gepresenteerd op
disposable materiaal voor eenmalig
gebruik. Een medewerker van ons
begeleid de gehele lunch en neemt
alles weer mee retour.

◆  Rijstwafels met kipfilet, avocado 
en tomaat 

◆  Zalmwrap met avocado, taugé 
en rucola 

◆  Carpacciowrap met pesto rucola  
en parmezaan 

◆  Quinoa-bloemkoolrijstsalade met 
granaatappelpitjes en fetakaas 

◆  Glaasje kwark met kiwi, 
zonnebloempitten en havermout 

◆ Groenteomelet 
◆ Kruidige linzensoep met spinazie 
◆ Biologische melk, karnemelk en jus

Bord, bestek en glaswerk zijn gemaakt van 
duurzaam hout en riet.

€14,95*

Dit buffet kan worden aangepast voor vegetariërs en
diverse diëten, mits het (aantal) van tevoren is aangegeven.

Ontdek de mooie zoete- en hartige gerechten.

* Vanaf 10 personen € 14,95 per persoon (exclusief 9% BTW)



L U N C H  TA S J E

Lunch tasje 
to go

EEN ASSORTIMENT BELEGDE 
ZACHTE EN HARDE BROODJES 
◆   o.a. Ciabatta, rustique bonk, 

bruin-wit

EEN ASSORTIMENT VAN BELEG:
◆ Gezond
◆ Tonijnsalade
◆ Eiersalade
◆ Kaas
◆ Ham
◆ Biologische scharrel Eiersalade
◆ Gezond, kaas ham rauwkost sla
◆   Brie met walnoten en honing 

( 2 per persoon)

VERS FRUITSALADE

SCHULP NATUURLIJKE JUS 
PLUS MONO FLESJE

Vegetarisch
Lunch tasje 
to go
EEN ASSORTIMENT BELEGDE 
ZACHTE EN HARDE BROODJES 
◆  o.a. Ciabatta, rustique bonk, 

bruin-wit

EEN ASSORTIMENT VAN BELEG:
◆ Gezond
◆ Brie
◆ Eiersalade
◆ Kaas
◆  Vegetarische filet American 

( 2 per persoon)

VERS HANDFRUIT

EXTRA GEZONDE CANDYBAR

SCHULP NATUURLIJKE JUS 
PLUS  
MONO FLESJE

Dieetwensen? Laat het ons tijdig weten. * Deze buffetten kunnen wij leveren 
voor een verkoopprijs van € 8,50 per persoon, exclusief 9% BTW.

€8,50* €8,50*



1.”Over (H)eerlijk Rosbief “
Met roomkaas, sla, komkommer
2.”Over (H)eerlijk Gezond”
Met beenham, belegen kaas, roomkaas, tomaat, 
komkommer, sla en ei
3.”Over (H)eerlijk gerookte Zalm”
Met gerookte zalm, kappertjes, roomkaas, sla en ei
4.”Over (H)eerlijk Brie”
Met honing, roomkaas, sla, walnoten en tomaat
5.”Over (H)eerlijk Veggy”
Met gepofte paprika, gegrilde courgette en aubergine, 
roomkaas, hummus, mesclun sla, walnoten en zon 
gedroogde tomaat
6.”Over (H)eerlijk Mario” 
Met salami, belegen kaas, roomkaas, sla, zoetzure
groente, pepertjes en tomaat
7.”Over (H)eerlijke Tonijn”
Met tonijnsalade, kappertjes, sla, komkommer en ei
8.”Over (H)eerlijke Slow Cooked Chicken breast” (halal)
Met honingmosterd spread, sla, komkommer en ei
9.”Over (H)eerlijk Carpaccio”
Met parmezaanse kaas, roomkaas, sla, zoetzure groente, 
pijnboompitten, tomaat en truffelmayonaise
10.”Over (H)eerlijk Filet”
Met sla, komkommer, ui en ei
11.”Over (H)eerlijk Ossenworst”
Met sla, picalillycreme, augurk en ei
12.”Over (H)eerlijk Kip Kerrie salade”
Met sla en komkommer
13.”Over (H)eerlijk Paté”
Met cranberriecompote, sla, walnoten en tomaat
14.”Over (H)eerlijke Geitenkaas “(vega)
Met roomkaas, zongedroogde tomaat, komkommer, 
mesclun sla en tomaat
15.”Over (H)eerlijk Kip Teriyaki”
15.1 “Broodje van de week”
Elke week een andere specialiteit van de chef, vraag hiernaar!
Met stukjes kip in Teriyaki saus met gedroogde uitjes
15.2 .” Over (H)eerlijke Kaas of Ham “ (vega mogelijk)
Met beenham of belegen kaas, roomkaas, sla, 
komkommer en tomaat.

Salades en Gerechten

16. “Javaanse Kipsate”
Met atjar, satesaus, casava zoetzuregroente en wedges
17. “Grilled Hamburger”
(Ook groenteburger of vega burger mogelijk)
Op een hamburgerbol een eerste klas burger, met 
smoked burgersaus, cheddar, uienchutney, sla, 
komkommer, tomaat en geserveerd met spicy wedges

Broodjeslijst
18. “Cruncy Kipburger” (halal)
Op een hamburgerbol halal chickenburger, met 
garlicmayonaise en cheddar, uienchutney, sla, 
komkommer en tomaat geserveerd met spicy wedges

De onderstaande maaltijdsalades worden standaard 
geleverd met de volgende ingredienten:
Geraspte kool, wortel, maiskorrels, komkommer, tomaat, 
zoetzure salade, gegrilde groente, zongedroogde tomaat, 
ei, pijnboompitten, parmesan flakes, mesclun sla.
Laat u het weten als u er iets niet in wilt hebben?

19. “Maaltijdsalade Tonijn”
20. “Maaltijdsalade Slowcooked Chicken” (halal)
21. “Maaltijdsalade Geitenkaas” (vega)

De onderstaande “Rauwkostsalades” worden standaard 
geleverd met de volgende ingredienten: Mesclun sla, 
komkommer en tomaat + hoofdbestandsdeel. Wilt u
liever een andere rauwkost, kies er 2 naast de mesclun 
sla uit de ingredienten lijst van de maaltijdsalade

22. “Rauwkostsalade”
Kleine rauwkostsalade keuze uit zalm/tonijn/kip/ 
mozzarella
23. “Over (H)eerlijke Carpaccio” ook als salade verkrijgbaar 
Met mesclun sla, pijnboompitten, croutons, 
truffelmayo, kappertjes, tomaat en Parmesaanse kaas
24. “Broodje bal”
Broodje met oma’s gehaktbal, satesaus en gedroogde uitjes
25.”Broodje oven kroket”
26. “Classic browney of blueberry muffin”
Keuze uit: Strawberry cheesecake, chocolate fudge 
browney, cookie dough, caramel browney
27. “Kentucky“ crocky halal 
250gr Chicken Strips met chilisaus
28. “Smoothie 0,5 liter diverse soorten”
Keuze uit: aardbei-mango/mango-banaan/
framboos-aardbei/mango-framboos
29. “Smoothie healthy”
Sapje op basis van roodfruit, verse jus, spinazie, 
bleekselderij en radijs
30. “Verse jus”
0,5 liter vers geperste jus d’orange
31. “Fruitsalade“
Combinatie van vers gesneden fruit
32. “Schulp sap flesje 0,20 cl”
Appelvlierbes of jus d’orange
33. “Frisdrank naar keuze klein”
34. “Lunchpakket easy deal”
Rustique kaas-rustique ham-schulp sapje en 1 stuk handfruit
35. “Weeksoep”
Elke week een nieuw soepje 300 cc

8,50

7,50
7,50
7,50

3,50

8,50

2,75

2,75
2,75

6,50

4,50

4,50

4,50

2,50

2,75

8,50
2,50

2,75

4,35

3,45

6,00

3,25

5,00

3,45

3,25

3,45

4,00

3,40

3,95

3,25

3,25

3,25

3,80
3,95

2,50

8,50

8,50

Broodjeslijst standaard op een zacht wit bolletje (bruin mogelijk).
Meerprijs van €0,75voor Italiaanse bol, rustique bruin of baguette wit, bruin.



De Oosterse 
keuken

We passen onze buffetten graag aan voor speciale dieetverzoeken. 
Natuurlijk houden we ook rekening met vegetarische gasten. Graag vooraf aangeven.

Wordt het een Indisch buffet of gaat u voor de 
heerlijkste satés? Hoe dan ook, het buffet is altijd 
voorzien van authentieke spekkoek.

Menu’s
◆ Satébuffet
◆ Indisch buffet



D E  O O S T E R S E  K E U K E N

Satébuffet

€12,95*

Dit buffet kan worden aangepast voor vegetariërs en
diverse diëten, mits het (aantal) van tevoren is aangegeven.

Ontdek de mooie gerechten uit indonesië.

* Vanaf 10 personen € 12,95 per persoon (exclusief 9% BTW)

WARME GERECHTEN 

◆  Nasi goreng (gebakken rijst) 

◆ Nasi putih (witte rijst)

◆  Babi sateh 
(varkenssaté in malakkasaus)

◆   Sateh ajam 
(kipsaté met pindasaus)

KOUDE GERECHTJES 

◆ Seroendeng, sambal, kroepoek

◆ Spekkoek 

◆ Fruitsalade van vers seizoensfruit



D E  O O S T E R S E  K E U K E N

Indisch 
buffet

€19,50*

Dit buffet kan worden aangepast voor vegetariërs en
diverse diëten, mits het (aantal) van tevoren is aangegeven.

Ontdek de mooie gerechten uit indonesië.

* Vanaf 20 personen € 19,50 per persoon (exclusief 9% BTW)

WARME GERECHTEN 
◆  Nasi goreng
◆ Bami goreng
◆  Ajam asem manis 

(kip in zoetsure saus)
◆  Daging rendang 

(rundvlees met kokos)
◆   Babi ketjap 

(gesmoord varkensvlees)
◆ Sayur lodeh (groente in kokos)
◆  Bali bal 

(gehaktballetjes in zoetzure saus)
◆ Sateh ajam (kipsaté in pindasaus)

OVERIG 
◆ Seroendeng, sambal en kroepoek

DESSERT 
◆ Spekkoek
◆ Fruitsalade van vers seizoensfruit



Tapas

We passen onze buffetten graag aan voor speciale dieetverzoeken. 
Natuurlijk houden we ook rekening met vegetarische gasten. Graag vooraf aangeven.

De hele avond krijgt u de heerlijkste koude 
en warme gerechten voorgeschoteld. 
Laat u verrassen door de veelzijdigheid van onze 
tapas. Voor de plank vragen wij €5,- borg.

Menu’s
◆ Tapasplank ‘deluxe’
◆ Tapasplank ‘easy’
◆ Buffet tapas ‘deluxe’



TA PA S

Tapasplank 
‘deluxe’

KOUDE GERECHTJES 
◆      Pastasalade met champignons 

en roomkaas
◆  Aardappel-tonijnsalade met 

kortgesneden bieslook en 
geraspte citroen

◆ Gedroogde ham met meloen
◆  Plankje met Europese worst en 

kazen
◆  Wraps gevuld met huisgerookte 

zalm en roomkaas
◆ Tomaten gevuld met fetasalade
◆   Kleine chorizoworstjes met 

gebakken uitjes
◆ Zoete peper, gevuld met roomkaas
◆ Diverse soorten boter en tapenade
◆ Diverse vloer- en stokbroden 
 
WARME GERECHTJES
◆  Indische runderballetjes in een 

mild-pikante saus
◆  Spicy gemarineerde kippen- 

vleugeltjes en kippenpootjes

Dit buffet kan worden aangepast voor vegetariërs en
diverse diëten, mits het (aantal) van tevoren is aangegeven.

Ontdek de mooie veelzijdige gerechtjes.

* Vanaf 15 personen € 18,95 per persoon (exclusief 9% BTW)

€18,95*



TA PA S

Tapasplank 
‘easy’

KOUDE GERECHTJES 
◆  Hors-d’oeuvre met o.a. zalm, 

garnalen en aardappeltonijn- 
salade

◆  Kleine chorizoworstjes met 
gebakken uitjes

◆  Zoete peper, gevuld met 
roomkaas 

◆ Olijven 
◆  Diverse soorten boter en 

tapenade
◆ Diverse vloer- en stokbroden

WARME GERECHTJES
◆  Indische runderballetjes in een 

mild-pikante saus
◆ Saté in malakkasaus

Dit buffet kan worden aangepast voor vegetariërs en
diverse diëten, mits het (aantal) van tevoren is aangegeven.

Ontdek de mooie veelzijdige gerechtjes.

* Vanaf 2 personen € 12,95 per persoon (exclusief 9% BTW)

€12,95*



TA PA S

Buffet
Tapas ‘deluxe’

KOUDE GERECHTEN 
◆       Grove huzarensalade met diverse 

gesneden vleeswaren 
◆  Amerikaanse koolsalade met pijnboompitjes 

en een tuinkruidendressing 
◆  Pastasalade met champignons en roomkaas 
◆  Aardappeltonijn salade met klein 

gesneden bieslook en geraspte citroen 
◆ Aardappelsalade
◆  Samengestelde hors d’oeuvre schaal 

met o.a. zalm & garnalen 
◆ Gedroogde ham met meloen
◆  Europese kaasplank 
◆ Worst plank met diverse gedroogde worsten 
◆ Tomaten gevuld met fetasalade 
◆ Komkommerbootje gevuld met paté crème 
◆ Spaanse olijfjes omwikkelt met ansjovisfilet 
◆ Kleine chorizo worstjes met gebakken uitjes 
◆ Gevulde zoete peper met roomkaas
◆ Cocktailsaus, knoflooksaus & diverse boters 
◆ Diverse vloer-en stokbroden

WARME GERECHTEN
◆    Indische runderballetjes in een 

mild/pikante saus 
◆  Spicy Gemarineerde kippenvleugeltjes & 

pootjes 
◆ Saté van de haas met Malakka saus 
◆  Patatas bravas, krokant gebakken 

aardappeltjes uit de oven

Dit buffet kan worden aangepast voor vegetariërs en
diverse diëten, mits het (aantal) van tevoren is aangegeven.

Ontdek de mooie veelzijdige gerechtjes.

* Vanaf 20 personen € 21,95 per persoon (exclusief 9% BTW)

€21,95*



Stamppotten

We passen onze buffetten graag aan voor speciale dieetverzoeken. 
Natuurlijk houden we ook rekening met vegetarische gasten. Graag vooraf aangeven.

Boerenkool met worst, zuurkool met spek 
en hutspot. Zomaar wat heerlijke winterse 
stamppotten die we met smaak bereiden.

Menu’s
◆ Tapasplank ‘deluxe’
◆ Tapasplank ‘easy’
◆ Buffet tapas ‘deluxe’



S TA M P P O T T E N

Buffet
stamppot
’klein’

WARME GERECHTEN 

◆       Boerenkool geserveerd met 
spekjes

◆ Casselerrib in mosterdjus 

◆ Zuurkoolstamppot

◆ Verse worst met eigen jus 
 
KOUDE GERECHTEN

◆   Diverse zuren: Amsterdamse 
uien, pickles en spekjes

◆ Boerensalade van de chef

◆ Vers bereide appelcompote

Dit buffet kan worden aangepast voor vegetariërs en
diverse diëten, mits het (aantal) van tevoren is aangegeven.

Ontdek de heerlijke oerhollandse gerechten.

* Vanaf 10 personen € 14,95 per persoon (exclusief 9% BTW)

€14,95*



S TA M P P O T T E N

Buffet
stamppot
’groot’

WARME GERECHTEN 

◆  Erwtensoep met roggebrood 
en katenspek

◆ Boerenkool met spekjes
◆ Casselerrib in mosterdjus
◆ Zuurkoolstamppot
◆ Verse worst met eigen jus
◆ Stamppot met peen en ui
◆ Langdurig gegaarde sukade

KOUDE GERECHTEN

◆  Diverse zuren: Amsterdamse 
uien, pickles en spekjes

◆ Boerensalade van de chef
◆ Vers bereide appelcompote

€18,95*

Dit buffet kan worden aangepast voor vegetariërs en
diverse diëten, mits het (aantal) van tevoren is aangegeven.

Ontdek de heerlijke oerhollandse gerechten.

* Vanaf 15 personen € 18,95 per persoon (exclusief 9% BTW)



S TA M P P O T T E N

Buffet
stamppot
’deluxe’

WARME GERECHTJES 

◆       Erwtensoep met roggenbrood en 
katenspek 

◆  Boerenkool geservereerd met 
spekjes 

◆ Casselerib in mosterdjus 
◆  Stamppotje met zongedroogde 

tomaten, bosui & rucola 
◆ Verse worst met eigen jus 
◆  Stamppot met peen, gebakken 

ui, gember en geitenkaas 
 

KOUDE GERECHTJES

◆   Amsterdamse uien, pickels en 
spekjes 

◆ Boerensalade
◆ Verse appelcompote

Dit buffet kan worden aangepast voor vegetariërs en
diverse diëten, mits het (aantal) van tevoren is aangegeven.

Ontdek de heerlijke oerhollandse gerechten.

* Vanaf 15 personen € 19,95 per persoon (exclusief 9% BTW)

€19,95*



Desserts

We passen onze buffetten graag aan voor speciale dieetverzoeken. 
Natuurlijk houden we ook rekening met vegetarische gasten. Graag vooraf aangeven.

Feestelijker kan het bijna niet. Voor de echte
chocoholics en degenen die van bijzondere
desserts houden! Geniet van de brownies en
muffins en laat u verrassen door de verschillende 
mousse soorten.

Menu’s
◆ Dessert



D E S E R T

Dessert ASSORTIMENT VAN ZOETIGHEID 

◆       Browney

◆ Muffin

◆ Petit four

◆ Fruitsalade

◆  Glaasjes ingespoten met 
chocolade mousse

◆  Glaasjes ingespoten met 
frambozen mousse 

 

WARME GERECHTJES

◆  Luikse wafeltjes met warme 
kersen

Dit buffet kan worden aangepast voor vegetariërs en
diverse diëten, mits het (aantal) van tevoren is aangegeven.

Ontdek de heerlijke verwen gerechten.

* Vanaf 10 personen € 8,50 per persoon (exclusief 9% BTW)

€8,50*



Walking diner

We passen onze buffetten graag aan voor speciale dieetverzoeken. 
Natuurlijk houden we ook rekening met vegetarische gasten. Graag vooraf aangeven.

Exclusieve gerechten, feestelijk opgemaakt. 
Een lust voor oog én de maag. Hier zullen uw
gasten nog lang over napraten.

Menu’s
◆ Drie gangen diner ‘klein Bourgondisch’
◆ Drie gangen diner met amuse
◆ Zes gangen diner
◆ Acht gangen diner
◆ Negen gangen diner



WA L K I N G  D I N E R

Drie gangen 
’klein 
Bourgondisch’

Voor dit buffet werken wij samen met de 
landwinkel. Peter Ultee levert groenten en 
fruit. Het brood is biologisch en gebakken
in de molenbakkerij van Cothen.

GANG 1 ‘HAPPA EN TAPPA OP TAFEL’ 
◆       Bourgondische broodsoorten met 

kruidenboter, tapenade en smeersels 
◆    Rilette van zacht gegaarde biologische 

Clare Island zalm met citroen en dragon 
◆  Rundercarpaccio van de landwinkel, pijn-

boompitten en stroop van oude balsamico 
◆  Steaktartaar van biologische Baviére rund, 

truffelmayonaise en warme brioche 
◆  Soepje van ‘in de oven gebrande’ 

pompoen met perno 
 
GANG 2 VANAF DE GREEN EGG SMOKER 
◆   Zacht gegaarde kippendeien met 

bospaddestoelenrisotte 
◆  Landwinkel burger met Utrechtse 

uienchutney en smokeu barbeque saus 
◆  Trances Chateau Briand van diamanthaas 

met La Ratte aardappel, gepofte 
paprikapunten en sauce bearnaise

GANG 3 DESSERT OP ETAGÉRES 
◆   Duo van bruine en witte chocolademouse 

met gebrande pistache en amorette 
◆   Panna cotta met basilicum en 

frambozencoulis 
◆ Mini hemelse modder 
◆ Mini créme brulee 
◆ Mini aardbeiren bavarois 
◆ Fruitsalade

Dit buffet kan worden aangepast voor vegetariërs en
diverse diëten, mits het (aantal) van tevoren is aangegeven.

Ontdek de heerlijke luxe uitgebreide gerechten.

* € 39,95 per persoon (exclusief 9% BTW)

€39,95*



WA L K I N G  D I N E R

Drie gangen 
diner met 
amuse

AMUSE 
◆  Push up lolly van wildpaté met 

rodeportgelei

VOORGERECHT
◆   Trilogie van huisgemaakte 

pompoensoep, zalm tartaar 
met wasibimayonaise en 
vitello tonato

HOOFDGERECHT
◆    Uit bergerac Confit de canard 

geserveerd met een rode 
wijnsaus, klassieke aardappel 
taart en spinazie met 
zongedroogde tomaten

NAGERECHT
◆ Trilogie van desserts du Surprise

€45,50*

Dit buffet kan worden aangepast voor vegetariërs en
diverse diëten, mits het (aantal) van tevoren is aangegeven.

Ontdek de heerlijke luxe uitgebreide gerechten.

* Vanaf 15 personen € 45,50 per persoon (exclusief 9% BTW)



WA L K I N G  D I N E R

Zes gangen 
diner

◆    GANG 1 
Rilette van zacht gegaarde biologische 
Clare Island zalm met citroen en dragon 

◆  GANG 2 
Carpaccio van rundvlees met oude 
beemsterparmesaan en balsamico- 
stroop 

◆  GANG 3 
Geroosterde dauradefilet met gebakken 
wilde spinazie en zongedroogde 
tomaatjes, stroop van oude balsamico 
en roquette 

◆  GANG 4 
Zacht gegaarde kalfssucade met 
bospaddenstoelen risotto en een filo 
krikkiekrakkie van zwart-witte sesam 

◆  GANG 5 
Duo van witte en bruine chocolade 
mouse met gebrande pistacheen 
ameretto 

◆  GANG 6 
Pannacotta van hangop van yoghurt 
met honing slierten, basilicum en 
frambozencoulis

◆   INCLUSIEF 
Beurleybroodjes met smeersels van 
knoflookmayonaise en zongedroogde 
tomatentapenade

€47,50*

Dit buffet kan worden aangepast voor vegetariërs en
diverse diëten, mits het (aantal) van tevoren is aangegeven.

Ontdek de heerlijke luxe uitgebreide gerechten.

* € 47,50 per persoon (exclusief 9% BTW)



WA L K I N G  D I N E R

Acht gangen 
diner

Vraag een offerte aan voor het acht gangen diner.
Omdat er live op de locatie wordt gekookt zetten we wij 
onze beste chefs en bedieningsmedewerkers in.
Afhankelijk van de servies keuze, assortiment en aantal 
gangen krijgen wij een voorstel die het beste bij onze 
gast past en op maat is gemaakt. Walking diners zijn al 
beschikbaar tussen de € 35,- en 85,- pp exclusief btw net 
naar uw wens.

◆    GANG 1 
Rilette van zacht gegaarde biol. Clare Island zalm 
met citroen en dragon 

◆  GANG 2 
Steak tartaar van biol. Bavière rund, truffel 
mayonaise en warme brioche 

◆  GANG 3 
Soepje van “in de oven gebrande” pompoen 
met perno 

◆  GANG 4 
Geroosterde Dauradefilet met een tarte tatin van 
rode biet, stroop van oude balsamico en roquette 

◆  GANG 5 
Zacht gegaarde Kalfssucade met bos- 
paddenstoelen risotto en een krokante ravioli 
van flespompoen. 

◆  GANG 6 
Trances Chateau Briand van diamanthaas 
met geroosterde La Ratte aardappel, gepofte 
paprikapunt en sauce bearnaise

◆  GANG 7 
Duo van Witte en bruine chocolade mouse 
met gebrande pistach en ameretto

◆  GANG 8 
Crème brûlée van cardemon met kaneel

VRAAG
OFFERTE

AAN!

Dit buffet kan worden aangepast voor vegetariërs en
diverse diëten, mits het (aantal) van tevoren is aangegeven.

Ontdek de heerlijke luxe uitgebreide gerechten.

* Vanaf 15 personen € 18,95 per persoon (exclusief 9% BTW)



WA L K I N G  D I N E R

Negen 
gangen 
diner

Vraag een offerte aan voor het negen  gangen diner. Om-
dat er live op de locatie wordt gekookt zetten we wij onze 
beste chefs en bedieningsmedewerkers in. Afhankelijk van 
de servies keuze, assortiment en aantal gangen krijgen wij 
een voorstel die het beste bij onze gast past en op maat
is gemaakt. Walking diners zijn al beschikbaar tussen de 
€ 45,- en 85,- pp exclusief btw net naar uw wens.

◆    GANG 1 
Duo van verse sushi en shashimi met soyasaus 

◆  GANG 2 
Soepje van knolselderij met een dakje van 
korstdeeg 

◆  GANG 3 
Salade van roseval aardappel, crème fraiche, 
verse kruiden en knoflook 

◆  GANG 4 
Glaasje Hollandse garnalen met gemarineerde 
biet en mierikswortelcrème 

◆  GANG 5 
Tartaar van tonijn met salsa van geroosterde 
punt paprika, kappertjes, cournigons en een 
sjalottencompote 

◆  GANG 6 
Krokante gapaneerde garnalen met 
zeewiersalade en een salsa van chili

◆  GANG 7 
Kip terriyaki & salade van boekweit-noedels, 
paksoi, paddenstoelen, bosui (“in the box”)

◆  GANG 8 
Zacht gegaarde Kalfssucade met 
bospaddenstoelenrisotto en perenstroop

◆  GANG 9 
Panna cotta met balicum en frambozencoulis

VRAAG
OFFERTE

AAN!

Dit buffet kan worden aangepast voor vegetariërs en
diverse diëten, mits het (aantal) van tevoren is aangegeven.

Ontdek de heerlijke luxe uitgebreide gerechten.



Hapjes-
assortiment

We passen onze buffetten graag aan voor speciale dieetverzoeken. 
Natuurlijk houden we ook rekening met vegetarische gasten. Graag vooraf aangeven.

Kiest u voor koude of warme hapjes. Voor een 
combi of toch voor iets heel anders. Om het u 
makkelijk te maken hebben we alvast een aantal 
assortimenten voor u samengesteld. Uiteraard 
kunt u ook een heel eigen assortiment vaststellen.

Menu’s
◆ Hapjesassortiment ‘Amuse’
◆ Hapjesassortiment ‘Easy’
◆ Hapjesassortiment ‘Luxe’
◆ Hapjesassortiment ‘Kroeg’



H A PJ E S A S S O R T I M E N T

Hapjes-
assortiment 
’Amuse’

◆       Reuzengamba in gemarineerde zalm met 
soya-gembersaus 

◆  Sushu, tonijn of zalm op sushirijst 
(soyu en wasabi) 

◆  Poffertjes van en met Hollandse garnaaltjes 
met apart geserveerde zoetpittige tomatenjam 
en basilicumolie 

◆ Zeeuwse oester (creuses) 
◆ Gepocheerde oester met champagne-sabayon 
◆  Coquille saint jacques met dilleroom en 

zalmeitjes 
◆  Bavarois van groene asperges in gerookte 

heilbot 
◆  Canapé kreeft met saffraansabayon en 

sevrugakaviaat 
◆     Crostini eendenlevermousse met 

port-truffel-partje eend 
◆  Ganzenlever-rouleau in katenspek, met 

sauternes-gelei en bieslookpuntjes 
◆  Mousse van eend en vijgen met focacciabrood 

en notensla 
◆  Vichysoisse 

(warme/koude aardappel-prei-truffelsoep) 
◆ Gazpacho 
◆  Marbré gerookte lamsfilet met verse basilicum 

en mousse van eekhoorntjesbrood 
◆  Mousse van kingkrab in een rolletje van 

gerookte zalm 
◆  Bonbon van rundercarpaccio gevuld met een 

mix van mascarpone en een truffelsalsa 
◆  In filodeef geserveerde filet van tam konijn 

met galliaham, créme frâiche en dragon

€2,15*

Dit buffet kan worden aangepast voor vegetariërs en
diverse diëten, mits het (aantal) van tevoren is aangegeven.

Ontdek de lekkere kleine gerechten.

* 5 amuses per persoon, €2,15 per stuk (exclusief 9% BTW)



H A PJ E S A S S O R T I M E N T

Hapjes-
assortiment
’Easy’

KOUDE HAPJES 
◆  Focaccia met roomkaas en 

gerookte heilbot 
◆  Canapé runderlende met 

parmezaan-olijventapenade 
◆  Makirol van tonijn, zalm of surimi met 

sushirijst in noriblad, soyu en wasabi 
◆  Blini van gegrilde courgette met 

gerookte zalm 
◆  Krokant pittebakje met Hollandse 

garnalensalade 
◆  Stokbroodcanapé met mozzarella 

en pesto 
◆ Crostini met ganzenlevermousse

WARME HAPJES
◆  Tarteletje gevuld met visragout 
◆  Canapé gegratineerd met brie en 

honing 
◆  Kalfsgehaktballetjes met 

tomatensalsa 
◆  Gerookt chipolataworstje met 

currysaus 
◆ Mini-kipsaté met malakkasaus 
◆ Korstdeeg gevuld met rundvlees

€1,15*

Dit buffet kan worden aangepast voor vegetariërs en
diverse diëten, mits het (aantal) van tevoren is aangegeven.

Ontdek de lekkere kleine gerechten.

* 5 hapjes per persoon, € 1,15 per stuk  (exclusief 9% BTW)



H A PJ E S A S S O R T I M E N T

Hapjes-
assortiment
’luxe’

LUXE KOUDE HAPJES 
◆       Briochebrood met filet americain van 

tonijn 
◆  Lepel carpaccio lamsfilet en 

koriandertapenade 
◆  Spiesje mozzarella, zongedroogde 

tomaat en pesto 
◆   Lepel gerookte zalm, guacamole 

(van avocado) 
◆  Canapé rilette 

(eend en gerookte ganzenborst) 
◆  Gerookte ganzenborst en 

calvadosgekonfijte appel 
◆  Rouleau rilette van eend met 

wintertruffel  
 
LUXE WARME HAPJES
◆     Shaslick van botervis en 

gemarineerde groenten 
◆  Frittata met groene asperges en 

pecorinokaas 
◆ Teriyaki-kipsaté met Japanse sojasaus 
◆ Crostini met vers gerookte schepzalm 
◆ Tempura van gemarineerde zalm 
◆ Oliebolletje met serranoham 
◆ Puntjes kaastaart

€1,95*

Dit buffet kan worden aangepast voor vegetariërs en
diverse diëten, mits het (aantal) van tevoren is aangegeven.

Ontdek de lekkere kleine gerechten.

* 5 luxe hapjes per persoon, € 1,95 per stuk (exclusief 9% BTW)



H A PJ E S A S S O R T I M E N T

Hapjes-
assortiment
’kroeg’

Assortiment van ongeveer 400 gram
per persoon.

KOUDE BORRELHAPJES 
◆  Galiameloen gerold in ardennerham 
◆ Stokbroodcanapé met scheepspaté 
◆ Puntasperge in ham gerold 
◆ Gegarneerd puntje salami 
◆  Zalm-sushihapjes in noriblad, wasabi 

en soya 
◆   Met Noorse garnalen gevulde  

cherrytomaatjes 
◆  Palingfiletje op uitgestoken 

melkbrood 
◆ Partjes haring op stukjes roggebrood 
◆   Piramide van soesjes gevuld met 

kruidenkaas 
◆ Knapperige rauwkostsoorten met dip 
◆ Gevuld eitje

WARME BORRELHAPJES
◆  Mini-champignonragout in 

feuilletédeeg 
◆ Chipolataworstje met currydip 
◆ Kibbeling met remouladesais 
◆ Mini-quiche

€19,50*

Dit buffet kan worden aangepast voor vegetariërs en
diverse diëten, mits het (aantal) van tevoren is aangegeven.

Ontdek de lekkere kleine gerechten.

* Vanaf 10 personen € 19,50 per persoon (exclusief 9% BTW)



Zakelijke
dagmaaltijden

We passen onze buffetten graag aan voor speciale dieetverzoeken. 
Natuurlijk houden we ook rekening met vegetarische gasten. Graag vooraf aangeven.

Geen bedrijfsrestaurant in uw bedrijf maar toch 
willen lunchen? Wij zorgen ervoor, door bijvoor-
beeld brood, fruit, zuivel, beleg en rauwkost te 
leveren. Wij kunnen u uitvoerig informeren over 
de mogelijkheden van bezorging aan bedrijven. 
Aarzel vooral niet een afspraak te maken.
Bestellen kan telefonisch (085 – 792 3994) of per 
e-mail (info@foodnmood.nl).

Menu’s
◆ Zakelijke dagmaaltijden



Z A K E L I J K E  D A G M A A LT I J D E N

Zakelijke 
maaltijden

◆  Pangafilet met een kruiden dakje  
Stampotje zurenkool  
Frisse seizoensalade 

 
◆   Gehakt groentesaus  

Penne  
Frisse Seizoens salade 

 
◆  Balletje uit de Jus  

Aardappels uit de oven  
Brocolie met worteltjes  
Appelmoes 

 
◆  Kipsaté in satésaus  

Nasi huisgemaakt met groente  
Komkommers in zuur 

 
◆  Spekkaassaus groente  

Pasta Rigate  
Kaas apart 

 
◆  Balletje uit de Jus  

Stampotje boerenkool  
Appelmoes 

 
◆  Tradionele of groentelasagna  

Frisse boerensalade 

€9,95*

Dit buffet kan worden aangepast voor vegetariërs, 
mits het (aantal) van tevoren is aangegeven.

Ontdek de diversiteit van de gerechten.

* Maaltijdbuffet per dag € 9,95 per persoon (exclusief 9% BTW)



HOLLANDS 1
- Pangafilet met een kruiden dakje 1 p.p. 0,090 gram p.p.
- Stampotje zurenkool 0,0400 gram p.p.
- Frisse seizoensalade, piccalilly, grove mosterd.
HOLLANDS 2
- Balletje uit de jus 1 p.p.0,090 gram p.p.
- Aardappels uit de oven 0,200 gram p.p.
- Broccoli met worteltjes 0,200 gram p.p.
- Appelmoes, frisse seizoensalade, piccalilly, grove mosterd.
HOLLANDS 3
- Schnitzel in champignonroomsaus 1 p.p. 0,900 gram p.p.
- Stamppotje boerenkool 0,400 gram p.p.
- Frisse seizoensalade, piccalilly, grove mosterd.
HOLLANDS 4
- Schnitzel in champignonroomsaus 1 p.p. 0,900 gram p.p.
- Stamppotje boerenkool 0,400 gram p.p.
- Frisse seizoensalade, piccalilly, grove mosterd.
HOLLANDS 5
- Varkensmedaillon in roomsaus 1 p.p. 0,900 gram p.p.
- Stampotje zongedroogde tomaat rucola 0,400 gram p.p.
- Appelmoes, frisse seizoensalade, piccalilly, grove mosterd.
ITALIAANS 1
- Gehakt groentesaus 0,200 gram p.p.
- Groente tomatensaus
- Penne 0,090 gram p.p.
- Frisse Seizoensalade, Parmezaan flakes. 
ITALIAANS 2
- Spekkaassaus groente 0,200 gram p.p.
- Groente bolognesesaus.
- Pasta Rigate 0,200 gram p.p.
- Frisse Seizoensalade, Parmezaan flakes.
ITALIAANS 3
- Traditionele groentelasagne 500 gram p.p.
- Frisse boerensalade.
ITALIAANS 4
- Varkensmedaillons in saus.
- Mini gehakt balletjes in een zoet zure saus.
- Puree.
- Toscaanse groenteschotel met mais courgette en paprika.
- Stokbrood met kruidenboter.
AZIË 1
- Kipsaté in satésaus 2 p.p. 0,150 gram p.p.
- Huisgemaakte nasi met groenten 0,300 gram p.p.
- Komkommers in zuur, atjar, kroepoek.

Crew/dag maaltijden AZIË 2
- Daging rendang rund in kokos.
- Bami met groente 0,300 gram p.p.
- Sajoer lodeh-groente in kokos saus.
- Komkommers in zuur, atjar, kroepoek.
AZIË 3
- Daging smoor varkensvlees in wok-saus.
- Witte rijst 0,300 gram p.p.
- Sajoer lodeh-groente in kokos saus.
- Komkommers in zuur, atjar, kroepoek. 
AZIË 4
- Mini gehaktballetjes in ketjapsaus.
- Bami goreng 0,300 gram p.p.
- Ei in tomatensaus.
- Komkommers in zuur, atjar, kroepoek.
FRANS 1
- Aardappelgratin.
- Fricassee van kip.
- Groenteschotel.
- Waldorfsalade, brood en boter.
FRANS 2
- Krieltjes gerisoleerd.
- Provinciaalse stoofschotel van rund.
- Groenteschotel.
- Aardappelsalade met pijpjeskruid en bosui, brood en boter.
FRANS 3
- Aardappelschijfjes.
- Beauf bourguignon met zilveruitje en courgette.
- Groetenschotel.
- Salade van de chef, brood en boter.
FRANS 4
- Aardappelschijfjes.
- Peperpot van varken, kip en rundvlees.
- Groenteschotel.
- Salade van de chef, brood en boter.
FRANS 5
- Pommes duchesse, opgespoten aardappelpuree.
- Visschotel van gamba’s, zalm, pang en garnalen in witte 
wijnsaus.
- Groenteschotel.
- Salade van de chef, brood en boter.
MIX 1
- Mexicaanse rijst.
- Chili con carne.
- Groenteschotel.
- Salade van kikkererwten en parelcouscous.



* Dieetwensen? Laat het ons tijdig 
weten, dan passen wij het geheel aan. 
Alle crew/dag maaltijden kunnen wij 
leveren voor een verkoopprijs van
€ 9,95 per persoon excl. 9% BTW

€9,95*

MIX 2
Mexicaanse rijst.
Bobotie gehaktschotel uit Afrika met appel, witbrood en 
curry.
Groenteschotel.
Salade van kikkererwten en parelcouscous.
MIX 3
Wilde rijst.
Gyros (Grieks gekruid vlees).
Gegrilde groente in de oven gebakken en Grieks gekruid.
Tonijnsalade, aioli, brood en boter.

Geleverd met duurzaam disposable bord en bestek

VEGA 1
- Groenteschijf van de vegetarische slager 1 p.p. 0,090 gram p.p.
- Stampotje zurenkool 0,0400 gram p.p.
- Frisse seizoen salade, piccalilly, grove mosterd.
VEGA 2
- Tofuballetje in ketjapsaus 1 p.p.0,090 gram p.p.
- Aardappels uit de oven 0,200 gram p.p.
- Broccoli met worteltjes 0,200 gram p.p.
- Appelmoes, frisse seizoensalade, piccalilly, grove mosterd.
VEGA 3
-  Vegetarische kipstukjes in champignonroomsaus 

0,900 gram p.p.
- Stampotje boerenkool 0,400 gram p.p.
- Frisse seizoen salade, piccalilly, grove mosterd.
VEGA 4
-  Stampotje zongedroogde tomaat geitenkaas rucola 

afgetopt met walnoten 0,600 gram p.p. Appelmoes, frisse 
seizoensalade, grove mosterd.

VEGA ITALIAANS 5
-  Groente Bolognesesaus met courgette, aubergine, babymais 

en seizoen groente 0,200 gram p.p. Penne 0,090 gram p.p.
- Frisse Seizoen salade, Parmezaan flakes.
VEGA ITALIAANS 6
- Preikaassaus meet brie en tofu 0,200 gram p.p.
- Pasta Rigate 0,200 gram p.p.
- Frisse Seizoensalade, Parmezaanflakes.

VEGA ITALIAANS 7
- Traditionele groentelasagne 600 gram p.p.
- Frisse boerensalade.
- Stokbrood met kruidenboter.
VEGA AZIË 7
- Vega kipstukjes in satésaus 2 p.p. 0,150 gram p.p.
- Huisgemaakte nasi met groenten 0,300 gram p.p.
- Komkommers in zuur, atjar, kroepoek.
VEGA AZIË 8
- Daging rendang spitskool in kokos.
- Bami met groente 0,300 gram p.p.
- Sajoer lodeh-groente in kokos saus.
- Komkommers in zuur, atjar, kroepoek.
VEGA FRANS 9
- Aardappelgratin. 0.200 gram p.p.
- Fricassee van champignons en tofu 0.200 gram p.p.
- Groenteschotel 0.200 gram p.p.
- Waldorfsalade, brood en boter.
VEGA FRANS 10
- Krieltjes gerisoleerd. 0.200 gram p.p.
- Gevulde courgette met paddostoelen 1halve pp
- Groenteschotel. 0.200 gram p.p.
- Aardappelsalade met pijpjeskruid en bosui, brood en boter.
VEGA MIX 11
- Mexicaanse rijst. 0.200 gram p.p.
-  Chili con carne van bonenmix en vegetarisch gehakt 

0.200 gram p.p.
- Groenteschotel. 0.200 gram p.p.
- Salade van kikkererwten en parelcouscous. 
VEGA MIX 12
- Mexicaanse rijst. Bobotie
- Vega gehaktschotel uit Afrika met appel, witbrood en curry.
- Groenteschotel.
- Salade van kikkererwten en parelcouscous.
VEGA MIX 13
- Wilde rijst. Vega Gyros (Grieks gekruid vlees).
- Gegrilde groente in de oven gebakken en Grieks gekruid.
- Tonijnsalade, aioli, brood en boter.

Crew/dag maaltijden
Vegetarisch


	landelijke catering
	internationale buffetten
	speciale buffetten
	barbeques
	high tea
	lunch
	oosterse keuken
	tapas
	stampot
	dessert
	walking dinner
	hapjes
	TERUG
	zakelijk

	landel catering: 
	Oosterse keuken: 
	hapjes ass: 
	zakelijke maalt: 
	intern bufetten: 
	speciale buffetten: 
	walking diner: 
	barbeques: 
	tapas: 
	stampot: 
	dessert: 
	high tea: 
	lunch: 
	terug: 
	terug 2: 
	terug 3: 
	terug 4: 
	terug 5: 
	terug 6: 
	terug 7: 
	terug 8: 
	terug 9: 
	terug 10: 
	terug 11: 
	terug 12: 
	terug 13: 
	terug 14: 


