Cafetaria en Catering van
den Berg
CATERING BUFFET ASSORTIMENTLIJST :
Salades:
Rundvlees/Huzaren/Aardappel

€ 3,75 p.p.

Keurig aangekleed en opgemaakt op schaal

Zalmsalade

€ 4,75 p.p.

Keurig aangekleed en opgemaakt op schaal

Luxe Vissalade

€ 6,25 p.p.

Ruim aangekleed met diverse vissoorten
o.a. paling, zalm en garnalen
Tevens verzorgen wij andere salades zoals fruitsalades,
rauwkostsalades, pastasalades etc. Prijzen hiervan op
aanvraag.

Schotels:
Koude Visschotel de luxe

€ 7,00 p.p.

Schotel met daarop 6 luxe vissoorten zoals
paling,zalm,makreel,garnalen,haring en tonijn

Vleeswarenschotel

€ 5,00 p.p.

Schotel met luxe vleeswaren zoals beenham, paté,
rauwe ham, fricandeau, rosbief en gerookte kipfilet

Kaasplank

€ 6,00 p.p.

Diverse soorten kaas gerserveerd met noten en brood
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Broodjes:
Stokbrood

€ 1,95 p.p.

Wit of bruin stokbrood met kruidenboter

Luxe broodjes

€ 2,50 p.p.

Diverse soorten brood met kruidenboter en tapenades

Warme gerechten:
Kipsaté in satésaus
Geserveerd met kroepoek en atjar, 3 stokjes p.p.

Varkenssaté in satésaus

€ 3,75 p.p.
€ 4,25 p.p.

Geserveerd met kroepoek en atjar, 3 stokjes p.p.

Kipdrumsticks

€ 2,50 p.p.

Heerlijk gekruide drumsticks

Kipvleugeltjes

€ 2,25 p.p.

Lekkere kipvleugeltjes, lekker bij de borrel of als
toevoeging bij bijvoorbeeld uw salade

Gehaktballetjes

€ 2,75 p.p.

Lekker gekruide gehaktballetjes in een zoete ketjapsaus

Gevogelte ragout

€ 3,50 p.p.

Ragout van gevogelte met diverse kruiden,
champignons en ui. Heerlijk in combinatie met rijst of
nasi

Runderstoofschotel

€ 3,50 p.p.

Ouderwets lekkere stoofschotel met rundvlees, uien en
lekker gekruid! Heerlijk in combinatie met rijst of nasi

Kip Tandoori

€ 3,75 p.p.

Malse kipfiletstukjes in een romige saus met tandoori
kruiden. Heerlijk in combinatie met rijst of nasi
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Spare ribs

€ 4,95 p.p.

Spare ribs uit eigen keuken geserveerd
met 2 sauzen

Gebraden Beenham

€ 3,75 p.p.

Ambachtelijke ham, licht gekruid en geserveerd met
diverse sauzen

Vegetarische Groentenquiche

€ 3,50 p.p.

Quiche rijk gevuld met groenten en geserveerd met een
gekruide tomatensaus

Goed gevulde Nasi

€ 2,50 p.p.

Witte rijst

€ 2,00 p.p.

Lasagna

€ 4,75 p.p.

Bovenstaande prijzen gelden vanaf 15 personen. Boven 30 personen gelden
andere prijzen. Heeft u een keuze kunnen maken uit het bovenstaande
assortiment, dan maken wij graag een passende offerte voor u!
Heeft u andere wensen of ideeën laat het ons gerust weten want bijna alles is
mogelijk!
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