
Prijslijst Catering 2022  

  

Koude Hapjes  € 0,80 per stuk  

Saté  € 1,00 per stokje  

Saté met sneetje stokbrood  € 1,05 per stokje  

Warme bittergarnituur (in overleg)  € 0,70 per stuk  

Mini hamburger (in overleg)  € 1,20 per stuk  

Soep per liter (4 borden)  € 6,00 per liter  

Snert per liter (4 borden)  € 7,00 per liter  

Koffie/thee   € 0,60 per kopje  

Koffie/thee met suiker en melk  

  

€ 0,70 per kopje  

Huzarensalade  € 4,75 per persoon  

Huzarensalade luxe (opgemaakt met vlees/kaas)  € 6,75 per persoon  

Zalmsalade  € 5,25 per persoon  

Zalmsalade luxe (opgemaakt met vis)  € 7,25 per persoon  

Waldorfsalade  € 5,00 per persoon  

Kipkerriesalade  € 5,00 per persoon  

Fruitsalade  € 5,00 per persoon  

Pastasalade (ook vegetarisch)  € 5,00 per persoon  

Eiersalade  

  

Buffetten (te bestellen vanaf 8 personen):  

  

€ 5,00 per persoon  

Warm en koud buffet (bestaande uit):  

Huzarensalade  

Zalmsalade  

Waldorfsalade  

Fruitsalade  

Meloen met rauwe ham  

Gebraden Rosbief  

Gerookte makreel  

Zoute haring  

Stokbrood en kruidenboter  

€ 17,50 per persoon  

  

 + 

Bengaalse rijst  

Kip in kerriesaus  

Balletjes in ketjapsaus (evt. te ruilen voor 2 stokjes saté per persoon)  

  

Warm buffet (bestaande uit):  € 19,50 per persoon  

Varkenshaas in champignonroomsaus  

Biefstuk in stroganoffsaus  

Kip in Kerriesaus  

Saté in satésaus  

Zalmfilet in mosterdsaus  

Witte rijst  

Gebakken aardappels  

2 koude groentes  en  2 warme groentes 



Salade buffet (bestaande uit):  € 13,95 per persoon  

Huzarensalade  

Zalmsalade  

Waldorfsalade  

Fruitsalade  

Kipkerriesalade  

Pastasalade  

Stokbrood en kruidenboter  

2 stokjes saté per persoon  

(eventueel uit te breiden met extra saté (€1,00 per stokje)  

  

Barbecue (bestaande uit):  

Huzarensalade  

Zalmsalade  

Fruitsalade  

4 soorten vlees (5 stuks)  

Vispakketje  

Stokbrood en kruidenboter  

3 koude sauzen  

Satésaus  

  

€ 16,50 per persoon  

Brunch buffet (bestaande uit):  

Huzarensalade  

Zalmsalade  

Fruitsalade  

Diverse broodjes (sneetjes/bolletjes/pistolets)  

Tulband  

Krentenmik  

Vleeswaren (4/5 soorten)  

Kaas  

Zoetwaren  

Boter   

Gekookte eieren  

  

€ 15,00 per persoon  

Stamppotten buffet (bestaande uit):  

Boerenkool   

Hutspot  

Zuurkool   

Wittekoolschotel met gehakt  

Goulash met witte rijst  

Rookworsten   

Speklappen  

Jus  

(vanaf 35 personen extra hachee met puree)  

  

€ 16,00 per persoon  



Mini stamppotbuffet (bestaande uit):  

2 soorten stamppot naar keuze  

2 soorten vlees  

Jus  

€ 10,00 per persoon  

  

 

Dessertbuffet (bestaande uit):  € 5,50 per persoon  

Soesjes  

Moussejes  

Fruitsalade  

Petit fours  

Bavarois  

  

Borden/bestek/glaswerk/kop en schotels enz. gratis bij te lenen indien schoon terug gebracht!  

  

  

  

    


