Cateringservice `t Noorden

0318-512501

Brood & meer

Ontbijt- Brunches - Lunches- Picknick

www.cateringservice-hetnoorden.nl

Cateringservice `t Noorden Veenendaal
Introductie:
Ook voor een lunch op maat bent u bij ons op het juiste adres.
Door de jaren heen is brood het basis product van een belangrijke catering activiteit geworden.
Van een gewoon belegd broodje tot de meest luxe opgemaakte lunch buffetten.
Het is mogelijk uw wens samen te stellen.
Toch hebben wij om het u wat makkelijker te maken diverse opties gestandaardiseerd.
Heeft u toch nog wensen en of vragen, vraagt het ons en wij zorgen voor een juiste oplossing
Voorwaarden:
Bezorgdienst voor bedrijven of instellingen:

Voor de vergaderpakketten en losse broodjes is geen minimum.

De buffetten zijn inclusief het opmaken van uw buffettafel.

Koffie en thee meerprijs € 2,50 per persoon.

Professionele begeleiding is op aanvraag mogelijk.

Tijdig reserveren voorkomt teleurstellingen.

De gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW

Voor overige vragen kunt u terecht bij ons verkoopteam.

Telefoonnummer voor informatie en of afspraak: 0318-512501 / 06-10788137

Cateringservice `t Noorden
Spoorlaan 50
3903 XB Veenendaal
Tel. 0318-512501 / 06-10788137
info@cateringservice-hetnoorden.nl
www.cateringservice-hetnoorden.nl
Ook het adres voor al uw catering activiteiten bijvoorbeeld :

Koude en warme buffetten

Tapas buffetten

Stamppot buffetten

Barbecue`s

Maaltijd verzorging voor bedrijven

Mini koude en warme hapjes

Openingen, jubilarissen, bruiloften en receptie verzorging

Dranken verzorging en tap verhuur

Partyverhuur

Partyservice enz. enz.
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Cateringservice `t Noorden Veenendaal
Belegde Broodjes:
Heerlijk vers belegde witte of bruine bollen, pistolets of ciabatta`s
Met onze vele soorten beleg,
Assortiment
Per stuk
Broodje
2016
€
Wit of bruin
Broodje jonge kaas
Broodje oude kaas
Broodje brie
Broodje kruidenkaas
Broodje ham&kaas
Broodje schouderham
Broodje achterham
Broodje fricandeau
Broodje tartaar
Broodje tartaar speciaal
Broodje filet American
Broodje rosbief
Broodje kipfilet
Broodje gekookt ei
Broodje roompaté
Broodje gezond
Broodje huzarensalade
Broodje rundvleessalade
Broodje kip-kerriesalade
Broodje eiersalade
Broodje gerookte zalm
Broodje gerookte paling
Broodje zalmsalade
Broodje tonijnsalade

Pistolet
Wit of bruin
+ € 0,50

Ciabatta
Anders
+ € 0,50

2,25
2,25
3.25
2,75
2,50
2,25
2,25
2,50
3.00
3.50
3.00
2.75
2.25
2,00
3.00
4.25
2.95
3.25
3.25
3,50
5.50
5.50
3.75
3.75

Rauwkost

Inclusief
Inclusief

Inclusief
Inclusief
Inclusief
Inclusief
Inclusief
Inclusief
Inclusief
Inclusief
Inclusief
Inclusief

Speciale verzoeken
Natuurlijk is het ook mogelijk afwijkende vleeswaren zoals; chorizo, lever, pekelvlees, half om, haring mosselen,
garnalen enz. enz. te bestellen. Deze zijn niet dagelijks op voorraad en moeten in grotere aantallen worden besteld.
Prijswijzigingen en uitverkocht voorbehouden.
Alle vermelde prijzen zijn exclusief 6% BTW.

Melk 1 liter pak
Karnemelk pak
jus ’d orange pak
frisdrank 1½ liter

€
€
€
€

2.50
2.50
3.50
2,99
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Cateringservice `t Noorden Veenendaal
Warme broodjes:
Heerlijk warm belegde broodjes, verzorgd – bezorgd.
Tevens is het mogelijk broodje beenham, warm vlees of hamburger op locatie te bereiden met onze speciale
broodjes stand.
SPECIALITEITEN WARM
Pistolet warme beenham
Broodje warmvlees
Broodje warmvlees super
Broodje warmvlees `t Noorden
Broodje warmvlees veenendaal
Broodje shoarma
Broodje hamburger super
Broodje hamburger `t Noorden
Broodje hamburger speciaal
Broodje kroket
Broodje frikadel
Broodje frikadel met
Broodje frikadel speciaal
Broodje kwekkeboom kroket
Broodje gebakken ei
Broodje bal
Broodje kipschnitzel

- met honing mosterd saus
- met pindasaus
- met een eitje
- met uien en champignons
- met uien en champignons eitje
- met kaas en ananas
- met ui, spek, champignons.
- mayo, currie, gebakken uien

www.cateringservice-hetnoorden.nl

€
5.00
4.50
5.00
5.50
5.75
5.50
3.00
3.50
2,50
2,00
2,00
2,25
2,50
2.50
2,00
3.00
5.00
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Cateringservice `t Noorden Veenendaal
Telefoon: 0318-512501
e-mail : info@cateringservice-hetnoorden.nl
NAAM BEDRIJF

:_________________________________________

ADRES

: ________________________________________

TELEFOONNR.

: _________________________________________

E-MAIL :_______________________________

AFLEVERDATUM : _________________________________________

AFLEVERTIJD : _______________________________

SOORTEN BELEG

WITTE
BOL

TARWE
BOL

PISTOLET
WIT
+ 0.50

FAXNUMMER: _______________________________

PISTOLET
BRUIN
+ 0.50

STOKBROOD
WIT
+ 0.50

STOKBROOD
BRUIN
+ 0.50

CIA
BATTA
+ 0.50

BIJZONDERHED
en \ of sauzen

PRIJS
2,25
2.25

JONGE KAAS
OUDE KAAS
KOMIJNENKAAS
BRIE
GEBRADEN ACHTERHAM
ARDENNERHAM
SCHWARZWALDERSCHINK
EN
PARMAHAM
SALAMI
ROSBIEF
FRICANDEAU
ROOKVLEES
PATÉ
GEBRADEN GEHAKT
KIPFILET
EI
BROODJE GEZOND
FILET AMERICAIN
FILET AMERICAN SPECIAAL
TATAAR
TATAAR SPECIAAL
HUZARENSALADE
TONIJNSALADE
ZALMSALADE
EIERSALADE
KIPKERRIESALADE
GEROOKTE ZALM
GEROOKTE PALING

3.00
2.25
3.00
3.00
3.75
3.00
2.75
2.75
2.50
3.00
3.00
2.25
2,00
4.25
3.00
3.50
3.00
3.50
2.95
3.75
3.75
3.50
3.75
5.50
5.50

WARM
RUNDVLEES KROKET
KWEKKEBOOM KROKET
FRICANDEL
HAMBURGER SPECIAAL
HAMBURGER SUPER
HAMBURGER `T NOORDEN
BAL GEHAKT
WARM VLEES SATÉSAUS
WARMVLEES SUPER
WARMVLEES `T

2.00
2.50
2.00
2.50
3.00
3.50
3.00
4.50
5.00
5.50

NOORDEN
WARME BEENHAM
PAK MELK
PAK KARNEMELK
FRISDRANK/BRONWATER
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Cateringservice `t Noorden Veenendaal
VERGADERPAKKETTEN

Vergadering, bijeenkomst, bruiloft of gewoon de lunch, wij verzorgen voor u royaal belegde broodjes in vele soorten.
Ambachtelijk gebakken broodjes, pistolet, ciabatta enz. enz. .

Vergaderpakket A
Zachte broodjes bruin en wit met o.a.: jonge kaas, schouderham, fricandeau, rosbief, kipfilet en gekookt ei.
Een huzaren salade en een stuk fruit.
p.p. € 6.50

Vergaderpakket B
Belegde broodjes en pistolets bruin en wit met o.a.: jonge kaas,schouderham, fricandeau, rosbief, kipfilet en gekookt
ei.
Een huzaren salade een kopje soep en een stuk fruit.
p.p. € 7,95

Vergaderpakket C
Belegde broodjes, pistolets, bruin en wit met o.a.: jonge kaas, achterham, fricandeau, rosbief, kipfilet, gekookt ei,
brie, filet American
Warm broodje ( kroket, frikandel, gehaktbal ) kopje soep en een bakje vers fruit
p.p. € 8,95

Vergaderpakket D
Belegde broodjes, pistolets, ciabatta , bruin en wit met o.a.: jonge kaas, achterham, fricandeau, rosbief, kipfilet,
gekookt ei,kip-kerrie salade, eiersalade, gezond, kruidenkaas, gerookte zalm, paling, forel, tonijn en zalmsalade.
Warm broodje ( kroket, frikandel, gehaktbal ) huzaren salade kopje soep en een bakje vers fruit
Melk , karnemelk en jus`d orange
p.p. € 11.50
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Cateringservice `t Noorden Veenendaal
Lunchbuffetten:
Met de lunch buffetlijn bedoelen wij de onderstaande buffetten. Dit zijn vaste buffetten afgestemd op de gemiddelde
wens, natuurlijk is er ook de mogelijkheid een buffet naar eigen wens samen te stellen.
Lunch buffet 1:
Prijs per persoon
Broodsoorten
Belegsoorten
Zoetwaren
Boter
Huzaren salade
Dranken

€ 9.95 p.p.
- pistolet / bollen / casinobrood (wit & bruin gemengd)
- ham / kaas / brie / achterham / rosbief / fricandeau
- jam / pindakaas / pasta
- roomboter en Becel light
- traditionele salade met verse ingrediënten
- melk / karnemelk

Lunch buffet 2:
Prijs per persoon

€ 10,95 p.p.

Broodsoorten
Belegsoorten
Zoetwaren
Boter
Huzaren salade
Dranken
Fruitcompositie

- pistolet / bollen / casinobrood (wit & bruin gemengd)
- ham / kaas / brie / achterham / rosbief / fricandeau
- jam / pindakaas / pasta
- roomboter en Becel light
- traditionele salade met verse ingrediënten
- melk / karnemelk
- gesneden vers fruit

Lunch buffet 3:
Prijs per persoon

€ 13.950p.p.

Broodsoorten
Belegsoorten
Zoetwaren
Boter
Huzaren salade
Dranken
Fruitcompositie
Groentesoep

- pistolet / bollen / casinobrood (wit & bruin gemengd)
- ham / kaas / brie / achterham / rosbief / fricandeau
- jam / pindakaas / pasta
- roomboter en Becel light
- traditionele salade met verse ingrediënten
- melk / karnemelk
- gesneden vers fruit
- goed gevulde boeren groente soep met garnituur

Lunch buffet 4:
Prijs per persoon
Broodsoorten
Belegsoorten
Zoetwaren
Boter
Huzaren salade
Dranken
Fruitcompositie
Groentesoep
Omelet

€ 15,95 p.p.
- pistolet / bollen / casinobrood (wit & bruin gemengd)
- ham / kaas / brie / achterham / rosbief / fricandeau
- jam / pindakaas / pasta
- roomboter en Becel light
- traditionele salade met verse ingrediënten
- melk / karnemelk
- gesneden vers fruit
- goed gevulde boeren groente soep met garnituur
- boeren omelet(omelet met spek / ui / champignons

Lunch buffet 4:
Prijs per persoon
Broodsoorten
Belegsoorten
Zoetwaren
Boter
Huzaren salade
Dranken
Fruitcompositie
Groentesoep
Omelet
Zuiveltoetje

€ 17,95 p.p.
- pistolet / bollen / casinobrood (wit & bruin gemengd)
- ham / kaas / brie / achterham / rosbief / fricandeau
- jam / pindakaas / pasta
- roomboter en Becel light
- traditionele salade met verse p ingrediënten
- melk / karnemelk
- gesneden vers fruit
- goed gevulde boeren groente soep met garnituur
- boeren omelet met spek / ui / champignons
- vruchten yoghurt
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Cateringservice `t Noorden Veenendaal
Bedrijfslunch buffet
Lopend buffet de luxe
€ 9.95 p.p.
- pistolet / bollen /
- (wit & bruin gemengd)
- ham / kaas / brie / achterham / rosbief / fricandeau / kipfilet enz.
- mini wraps diverse smaken

Prijs per persoon
Broodsoorten
Sandwich
Belegsoorten
Wraps

Brunch
wilt u een Brunch dan bent u bij ’t Noorden op het juiste adres.
Wilt u Champagne bijgeleverd, dan is dat mogelijk.
Uw wens is onze grens !!

Vraag vrijblijvend een offerte aan !
Brunch buffet:
Prijs per persoon

€ 25,00 p.p.

Broodsoorten
Belegsoorten
Zoetwaren
Boter
Gerookte Vis
Warme gerechten
Soepen (1 keuze)
Salade (1 keuze)
Cocktail
Dranken
Fruit
Dessert

- pistolet / bollen / croissants / casinobrood / krentenbrood / tijgerbollen
- ham / kaas / brie / boeren achterham / rosbief / fricandeau / kip kerrie salade
- jam / pindakaas / pasta
- roomboter en Becel light
- zalm / paling / forel / heilbot
- lasagne / quiche / roerei / gebakken saucijsjes met bacon
- groentesoep / mosterdsoep / tomatensoep
- huzaren salade / Rundvlees salade
- garnalen cocktail
- koffie / thee / melk / karnemelk / verse jus ‘d Orange
- stuk fruit p.p.
- bavarois / slagroomsoesjes / toetjes

Lunch & Reis pakketten:
Met de onderstaande lijn bedoelen wij de volgende vaste pakketten afgestemd op de gemiddelde wens, verpakt in
een lunchbox.
Doordat er zoveel mogelijkheden zijn hebben wij een beperkt aantal ingevoegd. Wilt u een versie naar eigen inbreng,
vraag dan een offerte aan !!

Lunch & Reis pakket 1:
1 belegd broodje (kaas)
1 belegd broodje (ham of kipfilet)
Krentenbol
Stuk fruit
Melk
€ 6,50 p.p.

Lunch & Reis pakket 2:

1 belegd broodje (kaas)
1 belegd pistoletje (ham of kipfilet)
Krentenbol
gesneden vers fruit
Melk of jus ‘d Orange
€ 7,50 p.p.
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Cateringservice `t Noorden Veenendaal

ADRES LUNCH
NAAM
ADRES
POSTCODE
PLAATS
TELEFOONNUMMER
E-MAIL
AANTAL PERSONEN
BIJZONDERHEDEN

DATUM
STARTTIJD
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