
 
 

CATERINGLIJST  
 

NAAM         …………………………………… 
ADRES         …………………………………… 
POSTCODE EN WOONPLAATS …………………………………… 
TELEFOONNUMMER      …………………………………… 
E-MAIL         …………………………………… 
DATUM EN TIJD       …………………………………… 

 

SOEPEN:       …… Tomatensoep    
       …… Groentesoep 

       …… Champignonsoep  

       …… Kerriesoep      
         4,50  

 
 

FEESTSCHOTEL A:    …… Rundvleessalade, gevulde eieren,  
rauwe Pasham, druiven, 

boerenham met asperges, brie, 
kipspiesjes, komkommer en 

tomaat.    
7,95             

 
 FEESTSCHOTEL B:    …… Rundvleessalade, gevulde eieren, 

rauwe Pasham, druiven, 
boerenham met asperges,  

Noorse garnalen, haring, 

gerookte zalmfilet, gerookte 
forelfilet, komkommer en tomaat.

       11,95  
          

FEESTSCHOTEL C:    …… Rundvleessalade, gevulde eieren, 
     rauwe Pasham, druiven,  

boerenham met asperges, 
gemarineerde gamba`s, gerookte 

forelfilet, gerookte palingfilet, 
haring, gerookte zalmfilet, 

komkommer en tomaat.  
    15,95        



 
 

     VLEESHAPJES 

o Worsthapje        0,70 
o Salade cup met vleessalade     1,00 

o Wrap met gerookte kip en pestomayonaise  1,35 
o Wrap met gerookte rib-eye en truffelmayonaise 1,35 

o Wrap met rauwe Pasham en roombieslookkaas 1,35 
o Spiesje met kaas, worst, ananas en augurk  1,35 

o Stokbrood carpaccio      1,35 
o Stokbrood gerookte kip     1,35 

o Mini carpaccio van rundvlees     2,95 
o Kipsaté met pindasaus en 2 stukjes stokbrood  3,50 

o Mini saucijs- of worstenbroodje    1,65 
o Worstenbroodje       2,25 

o Half belegd broodje vlees     1,20 
 
 VISHAPJES 

o Salade cup met vissalade     1,00 

o Stokbrood met gerookte forel, zalmfilet of haring 1,45 
o Wraps met gerookte zalmfilet en roombieslookkaas 1,45 

o Stokbrood met “Reijrink” paling    1,95 

o Amusebakje met gamba     1,75 
   

 VEGAHAPJES 

o Kaashapje        0,70 

o Gevuld eitje       1,10 
o Stokbroodje brie       1,35 

o Spiesje met olijf, zongedroogde tomaat en kaas 1,35 
o Stokbrood met tomaten tapenade    1,25 

o Stokbrood met olijven tapenade    1,25 
o Stokbrood eiersalade      1,25 

o Half belegd broodje kaas     1,20 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Borrelplanken 
 
 

Borrelplank “normaal”    ….. x 9,25 

         
          

3 soorten kazen 
2 soorten worst 

Wraps met gerookte zalm, sla, komkommer en 
roombieslookkaas 

Gemarineerde kipspiesjes 
Gemarineerde gamba spiesjes 

Groene olijven 
Tomaatjes, komkommer, paprika 

Druifjes 
 

Borrelplank “kids”     ….. x 5,50   
 

Zoete mini high tea assorti 

Paprika chips 
Snoepmelange 

Tomaatjes, komkommer en druifjes 
 

 

Borrelplank “luxe”      ….. x 11,75 
          

3 soorten kaas 
2 soorten worst 

Gemarineerde kipspiesjes 
Gemarineerde gamba`s 

Paling 
Geitenbrie fenegriek 

Wraps met zalm, roombieslookkaas en komkommer 

Wraps met rauwe Pasham, pestomayonaise en zongedroogde 
tomaten 

Groene olijven 
Mosterd, citroenmayonaise en chilimayonaise 

Druifjes 
Walnoten 

 



 
 

KOUD EN WARM BUFFET    ….. x 24,95 

 
Koud: 

Rundvleessalade 
Pastasalade met gemarineerde kip, zongedroogde tomaten, 

bosui en pestomayonaise 
Gevuld eitje 

Meloen met rauwe Pasham 
Haring met uitjes 

Gerookte zalmfilet met cocktailsaus 
Beenhamsalade 

Krabsalade 

Kruidenboter  
Tomaten tapenade 

Diverse stokbroden 
 

Warm:  
U mag kiezen uit 3 warme gerechten: 

 
Varkenshaaspuntjes in pepersaus of in champignonsaus 

Kipblokjes in satésaus, oosterse saus of in romige chilisaus 
Runderstoofpotje met champignons 

Gehaktballetjes in satésaus, oosterse saus of in tomatensaus 
Kippendijenstoof bereid met La Trappe bier 

Ambachtelijke beenham in de jus 
 

Er zit standaard gekruide rijst bij. 

 
 

De buffetten kunnen vanaf 10 personen besteld worden. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

Extra te bestellen vanaf 5 personen per item. 

 
Koud: 

Eiersalade        ….. x 1,00 
Gerookte paling van rokerij “Reijrink” (50 gr.)  ….. x 4,50 

Noorse garnalen met cocktailsaus (50 gr.)  ….. x 2,25 
Gerookte forelfilet (50 gr.)     ….. x 1,95 

Haring half        ….. x 1,15 
Rundvleessalade (100 gr.)     ….. x 1,75 

Aardappelsalade (100 gr.)     ….. x 1,75 
Gerookte Pasham met meloen    ….. x 1,95 

Pastasalade met kip (100 gr.)    ….. x 2,50 

Pastasalade met gerookte zalm (100 gr.)  ….. x 3,00 
 

Extra te bestellen vanaf 5 personen per item. 
 

Warm:  
 

Gamba’s in knoflookroomsaus (5 stuks)   ….. x 4,95 
Kipblokjes in satésaus (100 gr.)    ….. x 3,95 

Kipblokjes in oosterse saus (100 gr.)   ….. x 3,95 
Beenham in jus (100 gr.)     ….. x 4,75 

Gebakken zalmfilet met dillesaus (100 gr.)  ….. x 6,25 
Varkenshaas in champignonsaus (100 gr.)  ….. x 4,75 

Varkenshaas in jus (100 gr.)     ….. x 4,50 
Runderstoofpotje (150 gr.)     ….. x 4,75 

Gehaktballetjes in oosterse saus (100 gr.)  ….. x 3,95 

Gehaktballetjes in tomatensaus (100 gr.)  ….. x 3,95 
Gehaktballetjes in satésaus (100 gr.)   ….. x 3,95 

Rundsfilet in jus (100 gr.)     ….. x 4,95  
Spareribs zoete honing-ketjap (450 gr.)   ….. x 7,25 

Gebakken krieltjes (150 gr.)     ….. x 2,25 
Gekruide rijst (100 gr.)      ….. x 1,50 

Aardappelgratin (150 gr.)     ….. x 2,50 
Sperziebonen met spekjes (150 gr.)   ….. x 2,50 

Bloemkool met een sausje (150 gr.)   ….. x 2,50 
 

 
 

 
 



 
 

 

 
STOKBROOD: 

 
     …….   Wit stokbrood   2,25 p/stuk 

     …….   Meergranen stokbrood  2,25 p/stuk 
 

SCHAALTJE KRUIDENBOTER              

……. Per 5 personen   2,95  
 
 

 

 
 

 
NAGERECHTEN 
 

Bavarois 

 
    Aantal pers. .......  Vanille 

                   .......  Ananas 
            ....... Aardbeien 

            ....... Chocolade                                   
       

Per persoon    3,75  
      Per 5 personen  16,50  

 
 

 

 

 
 

 
 
 


