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Overige folders:

Belegde broodjes, lunches en overwerk maaltijden (bedrijven),
maaltijden, barbecue en feestdagen.
Ons bedrijf heeft zich de afgelopen 50 jaar gespecialiseerd in het
thuis of op locatie verzorgen van de lekkerste buffetten en hapjes.
U vindt er alles over in deze folder.
De kwaliteit en service die wij in onze winkel nastreven vindt u
uiteraard ook in deze productgroep terug.
Er zijn al buffetten mogelijk vanaf 4 personen. Sommige buffetten
zijn echter alleen te bestellen vanaf een minimaal aantal personen.
Vanaf 20 personen is alles mogelijk uit deze folder.
Heeft u vragen of wensen dan staan wij geheel vrijblijvend voor u
klaar. Op basis van uw persoonlijke wensen maken wij graag een
passend voorstel.
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ALGEMENE OPTIES
EN MOGELIJKHEDEN
Besteltermijn

Bestel uw buffet uiterlijk 1 week voor de leverdatum. Vaak is het echter zowel voor ons, als ook voor u, prettiger ruim van te
voren het buffet vast te leggen. Het exacte aantal personen kan dan altijd nog de week van te voren worden
doorgegeven.

Bezorgen en afhalen (Bezorgen mogelijk vanaf 15 personen)

Buffetten kunnen eventueel in koelboxen afgehaald worden. Informeer naar de mogelijkheden.
Afhalen tijdens openingstijden			
Afhalen op zondag om 11 uur			
Bezorgen binnen straal van ca. 10 km rond Beek
Bezorgen buiten straal van ca. 10 km rond Beek

Gratis
Gratis (Wij hebben speciale koelboxen!)
€ 12,- (mogelijk vanaf 15 personen)
€ 12,- + € 0,50 per gereden km (min. 15 pers.)

Ook voor het ophalen van materialen worden dezelfde kosten nogmaals berekend.
U kunt natuurlijk ook tijdens de openingstijden van onze winkel alles zelf terugbrengen.
Heeft u bediening, dan wordt de bezorgtijd in de uren meegerekend en betaald u dus geen extra bezorgkosten.

Huurgoed

Wij verhuren alleen materialen in combinatie met een buffet of barbecue bestelling, zolang de voorraad strekt.
(Indien wij zelf moeten bijhuren kunnen in overleg andere tarieven worden berekend)

Borden, bestek en servetten (mes en vork ingerold in een servet)
Kop, schotel en lepeltje
Soepkom, schotel en soeplepel
Koffiepercolator voor max. 110 koppen (minimaal 35 koppen)
Statafel
Statafelrok
Buffettafel
Buffettafelrok

€ 0,75 per setje
€ 0,75 per setje
€ 0,75 per setje
€ 17,50 per stuk
€ 10,- per stuk
€ 10,- per stuk
€ 10,- per stuk
€ 10,- per stuk

Prijzen zijn afhaalprijzen (zie bezorgkosten). Zoekgeraakt of gebroken huurgoed kunnen wij in rekening brengen. De
gehuurde materialen dienen afgewassen en in dezelfde staat als bij aflevering teruggebracht te worden (of zie afwasservice).
Voor alle materialen kan borg gevraagd worden.

Afwasservice

Het is mogelijk om de afwas door ons te laten verzorgen. U hoeft dan alleen alle etensresten te verwijderen. Vervolgens
brengt u alles in de bijgeleverde kratten retour of u laat alles weer ophalen (zie bezorgkosten).
De kosten hiervoor zijn € 1,- per persoon vermeerderd met € 0,50 per setje huurgoed. Heeft u dus alleen schalen, betaalt u
€ 1,-. Heeft u borden en bestek erbij, betaalt u € 1,50. Heeft u ook nog eens kop en schotel erbij? Dan betaalt u € 2,- etc.

Bediening

Bediening is mogelijk vanaf 30 personen. De kosten zijn € 35,- per medewerker per uur. Indien u een complete verzorging
wenst - inclusief afruimen en afwassen - worden ook deze uren in rekening gebracht. U betaalt dan geen bezorgkosten en
afwasservice. Dit zit dan in de uren berekend. Uren worden dan geteld vanaf vertrek “Beek” tot einde afwas “Beek”.
(Op een buffet van 100 personen komt dit in de praktijk neer op 2 personen x ca. 4 uur x € 35,- = ca. € 280,-)

Facturen

Facturen kunnen betaald worden bij het terugbrengen of ophalen van de schalen en/of andere materialen. Grote
buffetten worden vooraf betaald. Aan bedrijven en instellingen wordt gefactureerd. BTW: Alle genoemde prijzen zijn
inclusief 9% BTW.
Heeft u vragen of wensen die u in deze folder niet bent tegen gekomen, neem dan gerust even contact op. U kunt erop
rekenen dat wij er alles aan zullen doen, om u ook in de toekomst als tevreden klant te mogen begroeten.
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SALADESCHOTELS

(MOGELIJK VANAF 4 PERSONEN)
Saladeschotels zijn in principe kleine buffetten. De saladeschotels kunnen naar eigen smaak worden uitgebreid.
Denk bijvoorbeeld aan warm vlees, vis, salades en broodjes of stokbrood met kruidenboter. De juiste hoeveelheid is
afhankelijk van de samenstelling van de groep, de gelegenheid en het tijdstip van eten. Wij adviseren u graag bij uw
keuze. Of kies voor een complete aanbevolen samenstelling. U kunt eventueel warm vlees vacuüm verpakt geleverd
krijgen, zodat u het alleen even in warm water (au bain-marie) hoeft te verwarmen.
Vanaf 15 personen kunt u het ook (warm) laten bezorgen. Houd dan wel rekening met de bezorgkosten.

1082

Saladeschotel
naturel

0982

1086

Griekse
saladeschotel

Mexicaanse
saladeschotel

1333

Italiaanse
saladeschotel

(vanaf 4 personen)

(vanaf 4 personen)

(vanaf 4 personen)

(vanaf 4 personen)

* Huzarensalade
* Gevuld ei
* Gevulde tomaat
* Ham-asperge rolletje
* Gebraden fricandeau
* Rauwe ham
* Meloen
* Ravigottesaus
* Garnering

* Griekse aardappelsalade
* Griekse boerensalade
* Souvlaki gehaktballetjes
* Gyros kipfiletspiesje
* Geitenkaas fenegriek
* Zontomaatjes
* Gevulde tomaten
* Olijven
* Gevulde wijnbladeren
* Tzatziki
* Garnering

* Mex. potato salade
* Gevulde tortilla
* Sombrero salade
* Gevulde tomaten
* Mex. quiche puntjes
* Mex. gehaktballetjes
* Mexicaanse kipspies
* Taco chips
* Chilisaus
* Guacamole
* Garnering

* Pastasalade
* Gevulde tomaat
* Parmaham met meloen
* Cervelaatrolletjes
met kruidenkaas
* Cacciatore
* Italiaanse kipblokjes
* Tomaat / mozzarella /
balsamico salade
* Olijven
* Garnering

Prijs per persoon

Prijs per persoon

Prijs per persoon

Prijs per persoon

Aanbevolen uitbreidingen
Varkensfilet in
€ 4,75
champignonsaus
Witte kool fruitsalade € 1,75
Verse fruitsalade
€ 1,95
Gemengde visschotel € 4,95

Aanbevolen uitbreidingen
Gyros
€ 4,75
Witte kool fruitsalade € 1,75
Pastasalade
€ 1,75
Verse fruitsalade
€ 1,95
Visschotel Mediterranee € 4,95

Aanbevolen uitbreidingen
Kip in Mexicaanse saus € 4,75
Witte kool fruitsalade € 1,75
Pastasalade
€ 1,75
Verse fruitsalade
€ 1,95
Visschotel Mediterranee € 4,95

Aanbevolen uitbreidingen
Lasagne (300 gram)
€ 4,75
Italiaanse salade
€ 1,75
Verse fruitsalade
€ 1,95
Visschotel Mediterranee € 4,95

€ 9,90

(zalm, forel, makreel, garnalen)

Stokbrood
€ 1,95
Gesorteerde broodjes € 0,60
Kruidenboter
€ 0,50

€ 13,50

(zalm, scampi’s, tonijn)
Turks brood (per stuk) € 2,95

Tapenade

€ 0,50

€ 13,50

(zalm, scampi’s, tonijn)
Turks brood (per stuk) € 2,95

Tapenade

Kiest u voor meerdere uitbreidingen laat u dan informeren over de hoeveelheden!
Kijk ook bij de aanbevolen samenstellingen voor een compleet voorstel.
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€ 0,50

€ 13,50

(zalm, scampi’s, tonijn)
Ciabatta (per stuk)

Tapenade

€ 2,95
€ 0,50

Koude Uitbreidingen
Salades
1260
1693
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376

Witte kool fruitsalade
Beekse veldeke salade
Aardappelsalade
Griekse boerensalade
Pastasalade
Mexicaanse salade
Romaanse salade
Italiaanse salade
Komkommersalade
Sla + garnituur
Gemengd fruit salade

Koude sauzen
1317
1326
1315
1327

Cocktailsaus
Ravigottesaus
Kommetje mosterd
Uitjes monegask

Koud vlees
1187
1041
1040
1063

Gegrilde drumsticks
Smikkel spekkies
Gehaktballetjes
Carpaccio op toast

Vis		

Prijs per pers.
€ 1,75
€ 1,75
€ 1,75
€ 1,75
€ 1,75
€ 1,75
€ 1,75
€ 1,75
€ 1,75
€ 1,50
€ 1,95
Per kommetje
€ 3,75
€ 3,75
€ 3,25
€ 3,75
Per stuk
€ 1,35
€ 0,65
€ 0,55
€ 3,75

0991 Gemengde visschotel

€ 4,95 p.p.

1095 Visschotel Mediterranee

€ 4,95 p.p.

1096
1097
1098
1099
1377
1378
1379
1381
1056
1055

€ 2,95 p.p.
€ 2,95 p.p.
€ 7,50 p.p.
€ 4,00 p.p.
€ 1,95 p.p.
€ 3,75 p.p.
€ 2,95 p.p.
€ 3,95 p.p.
€ 90,- p/st
€ 45,- p/st

(zalm, forel, makreel, garnalen)
(gem. zalm, scampi’s, tonijn)

Maatjesharing met ui
Gerookte forel
Gerookte paling
Gerookte zalm
Noorse garnalen
Hollandse garnalen
Krab (surimi)
Gemarineerde scampi’s
Hele gepocheerde zalm
Gepocheerde zalmzijde

Brood
1382
1173
1129
1183
1184
1383
1384

Mini broodjes (5 stuks)
Partybrood (15 broodjes)
Stokbrood
Ciabatta
Turks brood
Kruidenboter
Tapenade

Vegetarisch

1085 Vegetarische schotel

€ 3,€ 9,75
€ 1,95 p/st
€ 2,95 p/st
€ 2,95 p/st
€ 0,50 p.p.
€ 0,50 p.p.
€ 9,90 p.p.

(Gevulde wrap, rauwkostsalade, kaas,
gegrilde groente (koud) en fruit)

Nagerechten
1385
1057
1058
1059
1061
1060
1076

Kaasplateau
Chocolademousse glas
Vanillemousse
Choco / vanillemousse
Tiramisu
Mini glaasjes assorti
Diverse bavarois

€ 5,50 p.p.
€ 2,65 p.p.
€ 2,65 p.p.
€ 2,65 p.p.
€ 3,95 p.p.
€ 2,25 p/st
€ 2,65 p.p.

KOUDE- EN WARME
UITBREIDINGEN
Warme uitbreidingen
Soep
Warme soep (naar keuze)

€ 2,10 p.p.

Warm vlees (inclusief saus naar keuze ter uitbreiding)
		
1189 Gebraden varkensfilet
1387 Gebraden varkenshaas
1388 Gebraden kipfilet
1390 Gehaktballetjes

Per 250 gram
€ 4,75 p.p.
€ 4,95 p.p.
€ 4,25 p.p.
€ 3,95 p.p.

Saus naar keuze bij warm vlees
0434
0438
0517
1319
1403
1404
1405
1406
1407
1442
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1434
1397
1398
1399
1400
1401

Champignonroomsaus
Stroganoffsaus		
Pepersaus		
Griekse saus		
Maderasaus		
Kerriesaus		
Tomatensaus		
Satésaus		
Mexicaanse saus
Livar stoverij
€ 4,75 p.p.
Kipragout
€ 4,25 p.p.
Limburgs zuurvlees
€ 4,75 p.p.
Hongaarse goulash
€ 4,75 p.p.
Thaise kalkoenhaas
€ 4,25 p.p.
Mexicaanse kipfilet
€ 4,25 p.p.
Tête de veau
€ 4,25 p.p.
Kalfsstoverij paddestoel
€ 4,95 p.p.
Babi pangang
€ 4,75 p.p.
Limburgs konijn
€ 6,95 p.p.
Lasagne
€ 5,25 p.p.
Gyros
€ 4,95 p.p.
Shoarma
€ 4,95 p.p.

Overige warm vlees

1360 Gegrild speenvarken
0153 Livar porcetta (vanaf 5 kg)
1343
1344
1481
1104

Hele gegrilde ham (7 kg)
Gegrilde ham (5 kg)
Hele buik gegr. spek (4 kg)
Party hammetje (1 kg)

€ 200,- p/st
€ 20,- p/kg
Vers gewicht
€ 89,- p/st
€ 75,- p/st
€ 65,- p/st
€ 17,- p/st

Warme bijgerechten

Per pers.
€ 2,50 p.p.
€ 3,00 p.p.
€ 3,00 p.p.
€ 3,00 p.p.
€ 3,00 p.p.
€ 3,00 p.p.
€ 3,00 p.p.
€ 2,00 p.p.
€ 2,00 p.p.
€ 2,00 p.p.
€ 2,00 p.p.
€ 2,00 p.p.

Warme vis

Per 250 gram
€ 4,75 p.p.
€ 5,50 p.p.
€ 4,75 p.p.

1237
1230
1231
1236
1408
1233
1409
1410
1411
1412
1414
1415

Witte rijst
Nasi
Bami
Tagliatelle
Gebakken aardappeltjes
Gegratineerde aardappel
Gegratineerde puree
Bloemkool hollandaise
Haricot verts + spekjes
Wortel + sugarsnap
Rode kool + appeltjes
Broccoli

1222 Zalm met dilleroomsaus
1416 Kabeljauw in roomsaus
1417 Scampi’s in pikante saus

Warme vegetarische gerechten Per portie

1325
1418
1440
1435
1468

Groenteburger met saus
Groentelasagne
Vega ‘kip’ stroganoff
Vega balletjes in saus
Falafel met tzatziki

€ 3,95 p.p.
€ 5,25 p.p.
€ 4,95 p.p.
€ 4,95 p.p
€ 4.95 p.p.
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AANBEVOLEN
SAMENSTELLINGEN

(VANAF 4 PERSONEN)

U kunt uw buffet geheel naar eigen wens samenstellen. Om het u makkelijk te maken hebben wij ook onderstaande
aanbevolen samenstellingen voor een afgeronde prijs. Het brood komt er nog los bij en is afhankelijk van het aantal
personen. Wij adviseren u graag over de hoeveelheid.

1694
Aanbevolen samenstelling
Naturel

1695
Aanbevolen samenstelling
Mexicaans

1696
Aanbevolen samenstelling
Italiaans

Saladeschotel
naturel

Mexicaanse
saladeschotel

Italiaanse
saladeschotel

(vanaf 4 personen)

(vanaf 4 personen)

(vanaf 4 personen)

Huzarensalade
Gevuld ei
Gevulde tomaat
Ham-asperge rolletje
Gebraden fricandeau
Rauwe ham
Meloen
Ravigottesaus
Garnering

Mex. potato salade
Gevulde tortilla
Sombrero salade
Gevulde tomaten
Mex. quiche puntjes
Mex. gehaktballetjes
Mexicaanse kipspies
Taco chips
Chilisaus
Guacamole
Garnering

Pastasalade
Gevulde tomaat
Parmaham met meloen
Cervelaatrolletjes met kruidenkaas
Cacciatore
Italiaanse kipblokjes
Tomaat / mozzarella /
balsamico salade
Olijven
Garnering

Varkensfilet in champignonsaus
Witte kool fruitsalade
Verse fruitsalade
Gemengde visschotel
(zalm, forel, makreel, garnalen)
Prijs per persoon

Witte kool fruitsalade
Verse fruitsalade

Prijs per persoon

€ 22,-

Extra optie’s:
Stokbrood
Gesorteerde broodjes
Kruidenboter

Kip in Mexicaanse saus

Extra optie’s:
Turks brood (per stuk)
Tapenade
Visschotel Mediterranee

Italiaanse salade
Verse fruitsalade
Visschotel Mediterranee
(zalm, scampi’s, tonijn)
Prijs per persoon

€ 19,90

€ 1,95
€ 0,60
€ 0,50

Lasagne (300 gram)

€ 24,90

€ 2,95
€ 0,50
€ 4,95

Voorgerecht of toetje erbij? Informeer naar de mogelijkheden!

Extra optie’s:
Ciabatta (per stuk)
Tapenade

Denk aan een soepje, garnalencocktail, carpaccio, vitello tonato, chocolademousse of kaasplankje etc.
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€ 2,95
€ 0,50

WARME BUFFETTEN
Alle warme buffetten zijn inclusief stokbrood en kruidenboter.
1698 Warm buffet 1
(4 - 7 personen)
€ 12,50 p.p.
Keuze uit 1 warm gerecht + 1 bijgerecht + 1 groente gerecht + 1 salade 		
1699 Warm buffet 2
(8 - 14 personen)
€ 11,50 p.p.
Keuze uit 2 warme gerechten + 2 bijgerechten + 2 groente gerechten + 2 salades
1768 Warm buffet 3
(15 - 30 personen)
€ 10,50 p.p.
Keuze uit 3 warme gerechten + 3 bijgerechten + 3 groente gerechten + 3 salades
1769 Warm buffet 4
(30 personen en meer)
€ 9,50 p.p.
Samenstelling in overleg

Wij adviseren u graag bij uw keuze om een passend buffet samen te stellen.
Hoofdgerechten

Bijgerechten

Groente gerechten

Salades

Varkenshaas in saus naar keuze
Varkensfilet in saus naar keuze
Kipfilet in saus naar keuze
Balletjes in saus naar keuze
Livar stoverij
Gegrild spek in jus
Kipragout
Thaise kalkoenhaas
Limburgs zuurvlees
Hongaarse goulash
Kalfsvlees paddestoelensaus
Tête de veau
Babi pangang

Gebakken aardappeltjes
Aardappelgratin

Rode kool
Broccoli
Bloemkool
Gemengde groente
Wortelbolletjes
Sugarsnaps
Haricot verts
Spruitjes
Vergeten groente

Witte kool fruit
Griekse boeren
Komkommer
Beekse veldeke

Zalm in dillesaus
Scampi’s pikant
Kabeljauw in roomsaus

Boerenkool*
Hutspot*
Zuurkoolstamppot*
Zomerstamppot*

Vegetarische kip in stroganoff
Lasagne
Zalmlasagne
Vega lasagne
Gyros
Shoarma
Knakworst
Rookworst*
*Alleen in het seizoen
DENK OOK AAN
BORDEN EN BESTEK,
SOEPKOMMEN, DESSERT
BORDJES EN EVENTUEEL
AFWASSERVICE

Puree
Puree uit de oven
Witte rijst
Gele rijst
Nasi
Bami
Tagliatelle
Penne carbonara

Asperges* (+ € 2,50)
Witlof ham-kaas
Spaanse groente
Italiaanse groente
Chinese groente
Tjap tjoy
*Alleen in het seizoen

*Alleen in het seizoen

Nagerecht in glaasjes
1057
1058
1061
1076

Chocolademousse
Vanillemousse
Tiramisu
Div. bavarois

€ 2,65
€ 2,65
€ 3,95
€ 2,65

Voorgerecht
1065 Warme soep

€ 2,10

1063 Carpaccio op toast
225 Vitello tonato
1770 Salade met
gerookte kip

€ 3,95
€ 3,95
€ 3,75

naar keuze

Sla balsamico
Sla mosterd-dille
Mozzarella / tomaat
Augurk en uitjes
Atjar tjampoer
Verse fruitsalade

Saus naar keuze

Champignonroomsaus
Stroganoffsaus
Pepersaus
Griekse saus
Maderasaus
Kerriesaus
Tomatensaus
Satésaus
Mexicaanse saus
Portsaus
Truffelsaus
Limburgse saus
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KOUDE BUFFETTEN
(VANAF 20 PERSONEN)

976

Koud buffet
select naturel

977

Koud buffet
select de luxe

Boeren buffet
klassiek

(vanaf 20 personen)

(vanaf 20 personen)

(Vanaf 20 personen)

Huzarensalade
Kartoffelsalade
Witte kool fruitsalade

Huzarensalade
Kartoffelsalade met katenspek
Pastasalade met gerookte zalm
Griekse boerensalade met feta kaas

Koude schotel
Boeren kartoffelsalade

Gevulde tomaten
Gevulde eieren
Ham-asperge rolletjes
Ardennerham met meloen
Gebraden fricandeau
Verse fruitsalade
Uitjes monegask
Cocktailsaus
Ravigottesaus
Diverse broodsoorten
Kruidenboter

Gevulde tomaten
Gevulde eieren
Ham-asperge rolletjes
Ardennerham met meloen
Gebraden fricandeau
Zalm
Makreel
Forel
Garnalen
Cocktailsaus
Ravigottesaus
Uitjes monegask
Verse fruitsalade
Diverse broodsoorten
Roomboter
Kruidenboter

Prijs per persoon

€ 13,50

Prijs per persoon

€ 17,50

Uitbreidingstip
1195

Livar knusper spek
Boerenmetworst
Gegrilde drumsticks
Gebr. gehaktballetjes
Gegrilde spareribs
Roggebrood hoofdkaas hapjes
Blokjes Goudse kaas
‘Frietjes’ geitenkaas fenegriek
Fruitsalade
Minibroodjes met diverse salades
Mosterd
Cocktailsaus
Diverse broodsoorten
Roggebrood
Boter
Prijs per persoon

€ 16,50

Uitbreidingstip
1385

Gemengde visschotel

Gevarieerd kaasplateau

€ 3,95 per persoon

€ 4,95 per persoon

van zalm, forel, makreel
en garnalen

TOETJE?
1060

988

Mini glaasje met diverse bavarois € 2,25 per stuk
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met diverse binnen- en
buitenlandse kazen

Vraag ook naar de
mogelijkheden voor een
dessert buffet met dessert
bordjes en lepeltjes.

978

WARM/KOUDE BUFFETTEN
(VANAF 20 PERSONEN)

979

1697

Warm / koud buffet
select naturel

Warm / koud buffet
select de luxe

Warm / koud buffet
van het huis

Gebraden varkensfiletplakjes
of
Hele gegrilde beenham
(vanaf 30 personen)
Champignonroomsaus
Stroganoffsaus

Gebraden varkensfiletplakjes
of
Hele gegrilde beenham
(vanaf 30 personen)
Champignonroomsaus
Stroganoffsaus

Livar porcetta
(grote rollade van spek en filet)
Truffelsaus
Portsaus

Huzarensalade
Pastasalade met zalm
Witte kool fruitsalade

Stukjes varkenshaas in pepersaus

Gegratineerde aardappeltjes
met ui en gegrilde groente

Huzarensalade
Pastasalade met zalm
Witte kool fruitsalade
Griekse boerensalade met feta

Huzarensalade
Pastasalade met spekjes
Limburgse veldeke salade
Verse sla met garnituur

Gevulde eieren
Gevulde tomaten
Ham-asperge rolletjes

Livar ham di Monastero
met meloen

(vanaf 20 personen)

Gevuld eieren
Gevulde tomaten
Ham-asperge rolletjes
Ardennerham met meloen
Gebraden fricandeau
Cocktailsaus
Uitjes monegask
Verse fruitsalade
Diverse broodsoorten
Kruidenboter
Prijs per persoon

€ 15,50

Uitbreidingstip
1195

Gemengde visschotel

van zalm, forel, makreel en garnalen

€ 3,95 per persoon
1055
Hele zalmzijde

€ 45,- per stuk

(vanaf 20 personen)

Ardennerham met meloen
Zalm
Forel
Makreel
Garnalen
Cocktailsaus
Uitjes monegask
Verse fruitsalade
Diverse broodsoorten
Kruidenboter / roomboter
Prijs per persoon

€ 19,50

(vanaf 20 personen)

Livar stoverij

Hele gepocheerde zalmzijde
Cocktailsaus
Verse fruitsalade
Diverse broodsoorten
Kruidenboter / roomboter /
tapenade
Prijs per persoon

€ 24,50

Uitbreidingstip
1057 Chocolademousse en/of
1058 Vanillemousse en/of
1076 Div. bavarois geserveerd
in glazen

€ 2,65 per persoon

1056
Hele gepocheerde zalm

1060
Miniglaasjes meñt
diverse bavarois

€ 90,- per stuk

€ 2,25 per stuk
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THEMA BUFFETTEN
(VANAF 20 PERSONEN)

981

Grieks buffet

983

Mexicaans buffet

(vanaf 20 personen)

(minimaal 20 personen)

Als aperitief een glaasje Ouzo

Een heerlijk en origineel thema buffet.
De Mexicaanse keuken is met haar uitgesproken
smaak en kleurrijke gerechten een feest op zich.
U zult met dit buffet bij uw gasten zeker
hoge ogen gooien.

Varkensgebraad Mykonos
met Griekse saus
(plakjes varkensfilet geserveerd in een
warme saus met rozijnen en noten)
Souvlaki kipspiezen
(pikant gekruide spiesjes van kippendij)
Gyros
(met gyroskruiden gebakken
reepjes varkensvlees)
Pastasalade
Griekse boerensalade
met olijven en feta kaas
Komkommersalade
Kreatopitta
(koude vleespastei van filodeeg)
Dolmades
Gevulde wijnbladeren
Olijven
Tzatziki
(Griekse yoghurt-saus met knoflook)
Fruitsalade
Brood
Prijs per persoon

€ 17,50

Uitbreidingstip
1054

Visschotel Mediterranee
Gem. zalm, scampi’s en tonijn

Warme gevulde tortilla
(met gekruide kipfilet met groenten)
Chilisaus
Guacamole
Warme gehaktballetjes
in Mexicaanse saus
Chili con carne
Gele rijst
(met bonen, chorizo en jalapeño pepertjes)
Mexicaanse potato salade
(aardappelsalade op basis van yoghurt
met katenspek, maïs en rode paprika)
Sombrero salade
(gemengde groente salade met o.a. bonen,
maïs, uienringen en katenspek)
Kip-paprika salade
(salade van kipreepjes en diverse groente,
in een romige dressing)
Stukjes spareribs
Taco chips
Tropisch fruit
Brood
Prijs per persoon

€ 19,50

€ 3,95 per persoon
Uitbreidingstip
1055

Hele zalmzijde

€ 45,- per stuk

1381

Gemarineerde scampi’s

€ 3,95 per persoon

10 | Slagerij traiteur Guido Veugen - Markt 100a, 6191JK Beek

THEMA BUFFETTEN
(VANAF 20 PERSONEN)

984

Italiaans buffet

(vanaf 20 personen)

HELE ZALMZIJDE
1055

€ 45,- per stuk

Amuse lepel vitello tonato
Parmaham met meloen
Lasagne
Italiaanse kalfsstoverij met risotto
Italiaanse gehaktballetjes in tomatensaus
Pastasalade
Tomaat-mozzarella salade
met balsamico dressing
Italiaanse salade
met salami en kaas
Italiaans gevulde tomaten
Gemarineerde scampi’s
Olijven
Gemengd fruit
Ciabatta
Pesto
Prijs per persoon

€ 19,50

Uitbreidingstip
1061 Tiramisu
Heerlijk Italiaans nagerecht

€ 3,50 per persoon

Uitbreidingstip
1063 Carpaccio op toast
Dunne plakjes ossenhaas op
geroosterd brood

€ 3,75 per persoon
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HAPJES BUFFETTEN
(VANAF 20 PERSONEN)

Het hapjesbuffet wordt aantrekkelijk op tafels gepresenteerd
zodat het de hele avond kan blijven staan. Borden en bestek
zijn bij dit buffet niet nodig. Servetten en kleine aluminium
schaaltjes worden bijgeleverd, zodat de gasten een aantal
hapjes in 1 keer kunnen pakken. De hoeveelheid van het
hapjesbuffet is dusdanig dat er gedurende een hele avond
uitgebreid van gegeten kan worden.

985

Hapjesbuffet
naturel

986

Hapjesbuffet
luxe

1771

Hapjes buffet
van het huis

(vanaf 20 personen)

(vanaf 20 personen)

(vanaf 20 personen)

Gebraden gehaktballetjes
Gegrilde drumsticks
Mini kipsaté
Smikkel spekjes

Garnalensalade
Eiersalade
Zalmsalade
Waldorfsalade
Een gedeelte van de salades wordt
op halve broodjes gepresenteerd,
de rest komt in kommetjes om op
stokbrood te nuttigen.
Gevarieerd kaasplateau
Div. toastjes en prikkertjes
Quiche puntjes

Amuse lepel vitello tonato
Diverse amuse glaasjes

Rauwkostsalade
Eiersalade
Zalmsalade
Selderijsalade
Een gedeelte van de salades wordt
op halve broodjes gepresenteerd,
de rest komt in kommetjes om
op stokbrood te nuttigen.
Gevarieerd kaasplateau
Div. prikkertjes en quiche puntjes
Mini broodjes met
gerookte forel en zalm
(en/of vlees naar keuze)
Diverse rauwkost met dipsaus

Mini broodjes met
gerookte forel en gerookte zalm
Lepel paté met confijt
Amuse lepel tapas
Smikkel spekjes
Gehaktballetjes
Mini kipsaté
Mini varkenshaasspiesje

* Kruidenboter
* Gevarieerd brood
* Garnering

* Rauwkost en fruit
* Dipsauzen
* Gevarieerd brood
* Kruidenboter
* Garnering

Prijs per persoon

Prijs per persoon

€ 16,50

€ 17,90
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Gehaktballetjes
Smikkel spekjes
Sparerib stukjes
Cacciatore
Livar rauwe ham di Monastero
Venkel cervelaat
Krusten spek
Geitenkaas fenegriek
Truffelkaas
Blokjes oude kaas
Vijgenconfijt
Roggebroodsnacks met hoofdkaas
Schuitjes met scampi’s
* Mosterd
* Vers fruit
* Diverse brood met kruidenboter

Prijs per persoon

€ 18,90

AMUSES EN HAPJES
(MINIMAAL 10 STUKS PER SOORT)

De benodigde hoeveelheden zijn behalve het aantal personen sterk afhankelijk van de gelegenheid,
het tijdstip van eten en de keuze van hapjes. Laat u daarom adviseren over de hoeveelheden.

Eenvoudige hapjes
1040
1772
1337
1087
1042
1041
1310
1309

1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1060

Gehaktballetjes
Florijnen
Italiaans kipspiesje
Mexicaans kipspiesje
Saté kipspiesje
Smikkel spekjes
Cervelaat blokjes
Kaasblokjes V

Luxere hapjes
1043
1125
1039
1773
1033
1774
1775
1180

Luxe toastjes
Gevuld ei V
Prikkertjes klein
Mozzarella-tomaat spies V
Cervelaat-kaasrolletje
Wrap met zalm
Wrap prosciutto
Quiche puntjes V

Amuse lepels
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783

Carpaccio
Vitello tonato
Gerookte zalm
Scampi
Gerookte forel
Geitenkaas honing V
Tapas V
Paté met vijgenkonfijt

Per stuk € 0,60

Per stuk € 1,-

Per stuk € 2,25

Amuse glaasjes

Hapjes op brood

Schuitjes

Zalmcocktail
Garnalencocktail
Gerookte kipcocktail
Carpaccio
Vitello tonato
Mini spiesje satésaus
Tzatziki tomaat olijf V
Diverse bavarois V

Per stuk € 2,45
Charcuterie vele mogelijkheden!

Pata negra ham
Livar kloosterham
Cacciatore
Truffelsalami
Samenstelling en prijs in overleg.

1791
1792
1047
1046
1793
1794
1795
1796

Half mini broodje zalm
Half mini broodje forel
Half mini broodje vlees
Half broodje salade V
Roggebrood hoofdkaas
Roggebrood gehaktbal
Roggebrood kaas V
Mini sandwich

Per stuk € 2,50

Ham-spekreepjes
Livar gerookte ribeye

1797
1798
1799
1289
1801
1802
1803
1804

Slaatje koude schotel
Italiaans
Mexicaans
Scampi’s
Salade geitenkaas V
Vitello tonato
Carpaccio
Div. prosciutto meloen

Per stuk € 3,95

Venkel cervelaat
Chorizo etc.
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HAPJESSCHAAL EN
SMULPLANKEN
(VANAF 4 PERSONEN)

(1084) Hapjesschaal
(vanaf 4 personen)
* Snackballetjes
* Smikkel spekjes
* Gegrilde drumsticks
* Kaasblokjes
* Cervelaatblokjes
* Reepjes rauwe ham
* Quiche puntjes
* Olijven
* Tapenade
* Rauwkostsalade
* Stokbrood / kruidenboter
* Mosterd / knoflooksaus
Prijs per persoon

€ 12,50

Kies uit onderstaande bakjes: (4 per plank)
(1592)

Smulplank
Per plank € 48,(4 bakjes naar keuze)
Plank is voor
ca. 8 personen

(1584) Bakje balletjes
Gehaktballetjes / dadel met spek / satéballetjes
(1585) Bakje spiesjes
Griekse spiesjes / Italiaanse spiesjes / satéspiesjes
(1586) Bakje tapas
Olijven / peppadew / zontomaatjes		
(1587) Bakje Mediterraans Cacciatore / fuet / kruidenkaas		
(1588) Bakje Hollands
Cervelaatblokjes / kaasblokjes / ham-spekreepjes
(1589) Bakje vis
Gemarineerde scampi’s / forel / gerookte zalm
(1590) Bakje smaak
Saltufo / truffelkaas blokjes / geitenkaas fenegriek
(1591) Bakje salades
Eiersalade / tonijnsalade / selderijsalade
Denk aan stokbrood of ciabatta
om de salades op te serveren
Bijlage
(1118) Stokbrood
(1183) Ciabatta
(1121) Kruidenboter
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€ 1,95 per stuk
€ 2,95 per stuk
€ 2,75 per bakje

HAPJESPAN

Heeft u een feestje en wilt u iets lekkers serveren maar
hoeft het geen heel buffet te zijn, dan zijn onderstaande
concepten ideaal. U krijgt het vlees kant-en-klaar
aangeleverd en hoeft alleen de elektrische pan aan te
zetten. Na een half uurtje kan iedereen snacken of zijn
eigen broodje maken. U bepaalt zelf hoeveel broodjes
u per persoon wilt hebben. Bij grotere groepen kunt u
natuurlijk ook meerdere concepten combineren.

1805

(VANAF 10 PERSONEN)
BORDEN EN BESTEK KUNNEN
EVENTUEEL BIJGELEVERD
WORDEN MET OF ZONDER
AFWASSERVICE
1806

1807

Hapjespan
(warme hapjes)

Broodje hamburger
concept

Broodje pulled pork
concept

Gehaktballetjes
Satéballetjes
Sparerib stukjes
Schatteboutjes
Kipspiesjes
Smikkel spekjes

Hamburger

Pulled pork

Broodje
Sla
Kaas
Geroosterde uitjes
Deense saus
Barbecuesaus
Augurkblokjes
Plakjes tomaat
Rode uienringen

Broodje
Sla
Kaas
Geroosterde uitjes
Deense saus
Barbecuesaus
Augurkblokjes
Plakjes tomaat
Rode uienringen

Prijs per persoon

Prijs per broodje

Prijs per broodje

1808

1809

(vanaf 10 personen)

Deense saus
Knoflooksaus
Cocktailsaus
Ciabatta
Kruidenboter

€ 13,00

Maaltijdsalade met kip
concept
(vanaf 10 personen)

Kippendijen met spek in
honingmarinade
Gemengde sla
Rucola
Tomaat
Komkommer
Gebakken uitjes
Olijven
Croutons
Cashewnoten
2 x dressing
Stokbrood
Kruidenboter
Per portie

€ 4,95

(vanaf 10 broodjes)

€ 4,95

Wrap concept

(vanaf 10 broodjes)

€ 4,95
1810

Pizza concept

(vanaf 10 personen)

(vanaf 10 pizza’s)

Gemarineerde kip
Gemarineerde varkenshaas

Pizzabodem

Wraps
Kaas
Sla
Geroosterde uitjes
Mexicaanse saus
Guacamole
Augurkblokjes
Plakjes tomaat
Rode uienringen

Tomatensaus
Paprika
Uien
Hamblokjes
Salami blokjes
Geraspte kaas
Tomaat
Olijven
Italiaanse kruiden

Per wrap

Per pizza

€ 4,95

€ 6,95
Bij het pizza concept
wordt een elektrische pizza
oven bijgeleverd of een pizza
barbecue op gas in overleg.
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DESSERT BUFFET
Dessert bordjes en lepeltjes
1811 4 - 9 personen
keuze uit 2 gerechten
1812 10 - 19 personen keuze uit 3 gerechten
1813 20 - 29 personen keuze uit 5 gerechten
1814 30 - 50 personen keuze uit 7 gerechten
1815 50 en meer
keuze uit 10 gerechten

€ 0,75 per setje
€ 3,95 p.p.
€ 3,65 p.p.
€ 3,25 p.p.
€ 3,- p.p.
€ 2,75 p.p.

Behalve onze nagerechten in glaasjes kunt u ook
kiezen voor een dessert buffet. De gasten kunnen
dan zelf opscheppen. Bij grote groepen kunt u
natuurlijk ook een dessert buffet combineren met
dessert glaasjes. Informeer naar de mogelijkheden,
wij adviseren u graag.

(U kunt uw favoriete dessert natuurlijk ook dubbel kiezen)
1385 Kaasplateau
€ 5,50 p.p.
1183 Ciabatta		
€ 2,95 p/st
Koffiepercolator, exclusief koffie (grove maling)
€ 17,50 per stuk
voor max. 110 koppen (minimaal 35 koppen)		
€ 0,75 per setje
Kop, schotel en lepeltje

Maak zelf uw keuze
Chocolademousse
Vanillemousse
Mango bavarois
Capuccino bavarois
Frambozen bavarois
Panna cotta
Crème brûlée
Vruchtenkwark
Fruitsalade
Aardbeien met slagroom

Allergisch?

Bent u gevoelig voor bepaalde allergenen? Dan kunnen wij een passend alternatief verzorgen. Er zal gewerkt worden
met schone messen en snijplanken en (snij)machines zullen alleen ‘s morgens als eerste schoon gebruikt worden. Wij
kunnen echter de kans op kruisbesmetting nooit voor 100 % uitsluiten, hoewel wij ons uiterste best zullen doen om dit
te voorkomen.

Vegetarisch of veganistisch

Indien u of enkele van uw gasten kiezen voor een vegetarisch of veganistisch
eetpatroon dan kunnen wij zorgen voor een passend alternatief.
Afhankelijk van het door u gekozen buffet zullen wij voor de betreffende gasten zorgen voor een vergelijkbaar gerecht.
Dit wordt dan apart geserveerd.
Heeft u andere wensen aarzel dan niet om te vragen. Indien mogelijk zullen wij er alles aan doen om aan uw wensen
tegemoet te komen.
Vraag ook naar onze andere folders
Barbecue, maaltijden, feestdagen, belegde broodjes / overwerkmaaltijden en lunches

Bedankt voor uw vertrouwen.
Heeft u opmerkingen en/of tips? Laat ons dat dan weten, zodat wij onze service steeds weer kunnen verbeteren!
Slager traiteur Guido Veugen
Markt 100a, 6191JK Beek - 046-4371795 - info@slagerijveugen.nl - www.slagerijveugen.nl

