CATERINGLIJST
NAAM
ADRES
POSTCODE EN WOONPLAATS
TELEFOONNUMMER
E-MAIL
DATUM
SOEPEN:

……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

………..Kippensoep
………..Tomatensoep
………..Groentesoep
………..Champignonsoep

3,75

FEESTSCHOTEL A:

………..Rundvleessalade, gevulde eieren,
rauwe ham, druiven, boerenham met
asperges, brie, kipsticks, komkommer
en tomaat.
7,75

FEESTSCHOTEL B:

………..Rundvleessalade, gevulde eieren,
rauwe ham, druiven, boerenham met
asperges, Noorse garnalen, haring,
gerookte zalmfilet, gerookte forelfilet,
komkommer en tomaat.
9,75

FEESTSCHOTEL C:

………..Rundvleessalade, gevulde eieren,
rauwe ham, druiven, boerenham met
asperges, gemarineerde gamba`s,
gerookte forelfilet, gerookte palingfilet,
haring, gerookte zalmfilet,
komkommer en tomaat.
13,95

VLEESHAPJES

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Worsthapje
Salade cup met vleessalade
Wrap met gerookte kip en wasabi mayonaise
Wrap met gerookte rib-eye en truffelmayonaise
Wrap met serranoham en roombieslookkaas
Spiesje met kaas, worst, ananas en augurk
Stokbroodje carpaccio
Mini kipsandwich
Mini carpaccio van runderhaas met stokbroodje
Kipsaté met pindasaus en 2 stukjes stokbrood
Mini saucijs- of worstenbroodje
Worstenbroodje

0,60
0,80
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,85
2,10
2,85
1,35
1,95

VISHAPJES
o Salade cup met vissalade
o Stokbroodje met gerookte forel, zalmfilet of haring
o Wraps met gerookte zalmfilet
o Stokbrood met “Reijrink” paling
o Gevulde tomaat met krabsalade
o Amusebakje met gamba
o Mini zalmsandwich
o Carpaccio van gerookte zalmfilet met stokbroodje

0,80
1,00
1,00
1,25
1,25
1,35
1,95
2,30

VEGAHAPJES
o Kaashapje
o Gevuld eitje
o Stokbroodje brie
o Olijven spiesje ( olijf, zongedroogde tomaat en feta)
o Toastje met tomaten tapenade
o Stokbroodje met olijven tapenade
o Stokbroodje eiersalade

0,60
0,75
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

o Half belegd broodje
o Dichte broodjes

1,05
2,10

HAPJES & TAPASBUFFET

15,25

Let op! De hapjesbuffetten zijn niet maaltijd vervangend.
Koud:
Bolletje rundvleessalade
Haring met uitjes
Gerookte zalmfilet
Gerookte rib-eye
Wrap gevuld met gerookte kip en wasabi mayonaise
Gevuld eitje
Chorizoworst en provençaalse worst
Rauwe pasham met meloen
Brie en kruidenkaas
Tomatentapenade en aioli
Kruidenboter
Diverse stokbroden
Warm:
Kipblokjes in satésaus of romige chilisaus
Gehaktballen in tomatensaus of zoetzure saus

De buffetten kunnen vanaf 10 personen besteld worden.

KOUD EN WARM BUFFET

22,50

Koud:
Huzarensalade
Pastasalade met gerookte kip en rauwe ham
Gevuld eitje
Meloen met rauwe pasham
Haring met uitjes
Gerookte zalmfilet
Beenhamsalade
Slasalade van diverse slasoorten met kaas, komkommer, tomaat
Kruidenboter
Tomatentapenade
Diverse stokbroden
Warm: U mag kiezen uit 3 warme gerechten:
Stoofpotje van het huis met runds- en varkensvlees
Varkenshaaspuntjes in pepersaus of champignonsaus
Oosterse kipblokjes in pindasaus of hoisinsaus
Babi pangang
Gekruide kipblokjes in romige chilisaus of tuinkruidensaus
Er zit standaard rijst bij.
Het buffet kan vanaf 10 personen besteld worden.

EXTRA TE BESTELLEN BIJ DE BUFFETTEN:
Koud:
Wrap met gerookte zalmfilet en roombieslook kaas
Wrap met gerookte rib-eye en truffelmayonaise
Wrap met serranoham en roombieslook kaas
Wrap met gerookte kip en wasabi mayonaise
Gemarineerd kipkluifje
Krabsalade
Eisalade
Kip-kerriesalade
Gerookte zalm
Gerookte paling van rokerij “Reijrink”
Noorse garnalen met cocktailsaus
Hollandse garnalen met cocktailsaus
Gerookte forelfilet
Haring half
Rundvleessalade (100 gr.)
Aardappelsalade (100 gr.)
Kaasplankje met 2 soorten buitenlandse kazen
Kaasplankje met jong belegen en oude kaas
Rauwe pasham met meloen
Pastasalade met kip
Pastasalade met gerookte zalm

1,00
1,00
1,00
1,00
1,25
1,00
0,85
1,00
1,85
3,25
1,25
3,50
1,00
1,00
1,50
1,50
2,50
1,50
1,00
1,65
2,25

STOKBROOD:
Aantal stuks

........... Wit stokbrood
………….. Meergranen stokbrood

2,25 p/stuk
2,25 p/stuk

EXTRA TE BESTELLEN BIJ DE BUFFETTEN:
Warm:
Gamba’s in knoflookroomsaus (5 stuks)
Kipblokjes in satésaus (100 gr.)
Kipblokjes in romige chilisaus (100 gr.)
Oosterse kipblokjes met hoisinsaus ( 100 gr.)
Beenham met honing-mosterdsaus (100 gr.)
Zalmfilet met romige vissaus (100 gr.)
Varkenshaas in champignonsaus (100 gr.)
Varkenshaas in jus (100 gr.)
Stoofpotje van het huis (100 gr.)
Runderragout (100 gr.)
Gehaktballetjes in zoetzure saus (100 gr.)
Gehaktballetjes in tomatensaus (100 gr.)
Gehaktballetjes in satésaus (100 gr.)
Varkensfricandeau in jus (100 gr.)
Rundsfilet in jus (100 gr.)
Bourgondische riblapjes in jus (100 gr.)
Gebakken krieltjes (150 gr.)
Rijst (100 gr.)
Aardappelpuree (150 gr.)
Aardappelgratin (150 gr.)
Eventueel te vervangen sauzen:
Champignonsaus
Stroganoffsaus
Honing-mosterdsaus
Pepersaus
Dille saus
Witte wijnsaus

4,95
3,25
3,25
3,25
3,75
5,75
3,75
3,75
3,25
3,25
3,25
3,25
3,25
4,75
5,25
4,75
1,75
1,00
1,75
2,25

NAGERECHTEN

Bavarois
Aantal pers.

............ Vanille
.............Ananas
............ Sinaasappel
............ Aardbeien
............ Chocolade
Per persoon
Per 5 personen

3,50
15,00

