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Voorwaarden:
•
•

Deze barbecue buffetten zijn samengesteld voor tenminste 20personen.
Voor gezelschappen v/a 10 personen zijn er natuurlijk ook mogelijkheden, echter zal de keuze van de gerechten en
uitvoering beperkter zijn.
Daarbij inbegrepen het uitserveerbestek, kunststof borden, bestek en servetten.
De meerprijs voor aardewerk - couverts zijn € 1,00. (deze mogen vuil retour)
De buffetten zijn inclusief het opmaken van uw buffettafel.
Professionele begeleiding is op aanvraag mogelijk!
De hieronder gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW
Ook kunnen tegemoet komen aan uw vegetarische, dieet of geloof gerelateerde wensen.
Tijdig reserveren voorkomt teleurstellingen.
Voor overige vragen, informatie en of afspraak kunt u terecht bij ons verkoopteam.
Telefoonnummer voor: 0318-512501 / 06-10788137

•
•
•
•
•
•
•
•

De zomer nadert, de tijd en het gemak dat de mensen weer gaat dienen. Gezellig lekker buiten met vrienden,
kennissen, familie of gewoon collega’s van een heerlijke maaltijd genieten.
Wij van het `t Noorden kunnen de voorwaarde leveren voor een geslaagde party waarop u zich alleen hoeft te
concentreren op uw gasten.

Van A t/m Z.
Kies uit één van de menu’s die wij hebben samengesteld.
Nu gecompleteerd met drie All inn opties.
Deze hebben wij gemakshalve in zes categorieën ingedeeld.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
•
•
•
•

De complete
Luxe bbq
De Budget
De Populair

een compleet pakket voor een ieder wat wils.
heerlijke bbq met net even dat extra luxe .
twaalf barbecue pakketten zeer prettig geprijsd.
drie voorstellen waarbij nog van alles mogelijk is.

De Thema

vier pakketten voor buiten met één exclusief product als basis.

De All inn

een barbecue, maar dan helemaal compleet.

Wij plaatsen bij u professionele Barbecues, tevens hebben wij voor u de beschikking over koekenpannen en
barbecue.
Bij ons kunt u ook terecht voor de stoelen, (sta)tafels, kleedjes, parasols, tapinstallaties, glaswerk, drankjes en
alles wat u nodig heeft voor een geslaagde barbecue.
Ook is het mogelijk dat een kok van ’t Noorden de gerechten met smaak bereidt, voor u en uw gasten.
Wij kunnen dit compleet voor u verzorgen vraag vrijblijvend voor een offerte.
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Barbecue Compleet

•
•
•

Diverse soorten vlees o.a.: karbonade, souvlaki, stokjes saté, hamburger, barbecueworstje, shaslick,
oosterse spies, Spaanse spies, piri piristick, hawaispies, kipfilet, sparerib en speklap
Ter aanvulling:varkenshaasspies, lamskotelet, entrecote, tournedos, ossenhaasspies
Ter aanvulling vis : zalmspies, garnalenspies en witvisspies

•

Diverse soorten salades o.a.: rundvleessalade, aardappelsalade, huzarensalade en rauwkostsalade

•

Diverse soorten sauzen o.a.: pindasaus, frietsaus, knoflooksaus, tomatenketchup, sweet chilisaus,
mosterd, currysaus en zigeunersaus

•

Stokbrood en kruidenboter

•

Plastic borden en bestek

•

Per volwassenen
Gemiddeld 5 st. vlees p.p.

€ 14.95

( excl. b.t.w. )

•

Per kind ( 10 tot 16 )

€

7.95

( excl. b.t.w. )

•

Per kind ( 2 tot 9 )

€

3.95

( excl. b.t.w. )

•

Aanvulling extra per stuk

€

2,95

( excl. b.t.w. )

•

Wij maken voor u een samenstelling met alle soorten vlees.

•

Boven de 20 personen, barbecue gratis bijgeleverd
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luxe barbecue

heerlijke grote stukken vlees te bereiden op green egg ( kamado )
•

vlees soorten o.a. : ribeye, entrecote, buikspek, spareribs, lamsrack, procureur enz.

•

huis gemaakte salades : Caribische kokossalade, frisse krieltjessalade rauwkostsalade

•

stokbrood / breekbrood met kruidenboter , tapenade en pesto

•

diverse heerlijke sauzen

•

degelijke plastic borden en bestek

•

evt. leverbaar met green egg grill ( incl. houtskool )

•

evt. incl. bbq kok

•

bestel tijdig dat voorkomt teleurstellingen

excl. grill en personeel

prijs per persoon €

24.95

www.cateringservice-hetnoorden.nl

Cateringservice `t NOORDEN
3903 XB Veenendaal

Spoorlaan 50
0318-512501 / 06-10788137

1 - Budget:
Met de budget lijn bedoelen wij de onderstaande pakketten dit zijn vaste pakketten afgestemd op de gemiddelde
wens, hierbij zijn de producten vastgelegd, en niet inwisselbaar. Onderstaande pakketten zijn ideaal voor scholen en
of verenigingen Tevens kunnen wij daarbij de drank, (staan)tafels, stoelen, glaswerk, barbuffet, tenten e.d. voor
gunstige tarieven bijleveren.
BUDGET - A

BUDGET - B

BUDGET - C

Pide & pita (Turks brood)
Aardappelsalade
Sla compositie

Hamburger broodjes
Aardappelsalade
Sla compositie

Stokbrood
Aardappelsalade
Sla compositie

Shoarma

100% rundvlees burgers

Kipsaté

Diverse sauzen

Diverse sauzen

Diverse sauzen

€ 7,95 p.p.

€ 8,45 p.p.

€ 8,95 p.p.

BUDGET - D

BUDGET - E

BUDGET - F

Stokbrood
Huzarensalade

Stokbrood
Rundvleessalade

Stokbrood
Rundvleessalade
Sla compositie

3 soorten vlees:
* kipsaté
* hamburger
* barbecueworst

3 soorten vlees:
* kipsaté
* hamburger
* barbecueworst

Diverse sauzen

Diverse sauzen

€ 9,45 p.p.

€ 9,95 p.p.

3 soorten vlees:
* kipsaté
* hamburger
* karbonade
Diverse sauzen
€ 10,45 p.p.

BUDGET - G

BUDGET - H

BUDGET - I

Stokbrood
Huzarensalade

Stokbrood
Rundvleessalade

Stokbrood
Rundvleessalade
Sla compositie

4 soorten vlees:
* kipsaté
* hamburger
* barbecueworst
* karbonade

4 soorten vlees:
* kipsaté
* hamburger
* barbecueworst
* karbonade

Diverse sauzen

Diverse sauzen

€ 10,95 p.p.

€ 11,45 p.p.

4 soorten vlees:
* kipsaté
* hamburger
* barbecueworst
* karbonade
Diverse sauzen
€ 11,95 p.p.
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BUDGET - J

BUDGET - K

BUDGET - L

Stokbrood
Huzarensalade

Stokbrood
Rundvleessalade

Stokbrood
Rundvleessalade
Sla compositie

5 soorten vlees:
* kipsaté
* hamburger
* barbecueworst
* karbonade
* shaslick
Diverse sauzen

5 soorten vlees:
* kipsaté
* hamburger
* barbecueworst
* karbonade
* shaslick

5 soorten vlees:
* kipsaté
* hamburger
* barbecueworst
* karbonade
*shaslick

Diverse sauzen

Diverse sauzen

€ 12,95 p.p.

€ 13,45 p.p.

€ 12,45 p.p.

al deze prijzen zijn excl. btw
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Populair:
Onderstaande pakketten zijn al jarenlang onze meest populaire pakketten.
U kunt afstemmen op uw eigen wens, keuze mogelijkheden worden weergegeven
Bij deze pakketten worden voor diëten, vegetariërs, halal of koosjer geen meerprijs berekend.
Er wordt standaard 1 BBQ per 30 personen geleverd.
Eventueel kunt u deze combineren met een pan.
POPULAIR 1
•
•
•
•
•
•

POPULAIR 2

2x broodsoort
2x brooddip
2x soort salade
3x stuks vlees/vis p.p.
2x koude saus
2x warme saus

€ 13,95 p.p. ( excl.b.t.w. )
KEUZE SOORT

•
•
•
•
•
•

POPULAIR 3

2x broodsoort
2x brooddip
3x soort salade
4x stuks vlees/vis p.p.
4x koude saus
2x warme saus

€ 15,50 p.p. ( excl. b.t.w. )
KEUZE

•
•
•
•
•
•

2x broodsoort
2x brooddip
3x soort salade
5x stuks vlees/vis p.p.
4x koude saus
2x warme saus

€ 16,95 p.p. ( excl. b.t.w. )

KEUZE SOORT

Kip

Lams

Saté

Lamskotelet

Kipfilet
Drumstick

Vegetarisch

Kip piri piri spies

Groente spies

Thaise spies

Groenteburger

Spaanse Spies

Hamburger

Hawaï spies
Cajun spies

Mixed Grill Spies

Rund

Pan of bakplaat

Pepersteak

Varkensvlees

Entrecote

Shoarma (incl. Pan)

Hamburger

Gyros (incl. Pan)

Biefstuk
Kogelbiefstuk

Vis
Zalm

Varken

Kabeljauw

Spareribs

Tonijn

Speklap

Gamba spies

Schouderkarbonade

Garnaal spies

Ribkarbonade
Haaskarbonade
Shaslick
Filet lapje
Varkenshaassaté
Barbecueworst
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SOORT
Broodsoort
Stokbrood wit
Stokbrood bruin
Stokbrood gemengd
Turksbrood
Brooddip
Kruidenboter
Knoflooksaus
Tapenade groen
Tapenade rood
Tonijn tapenade
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KEUZE

SOORT
Sauzen koud
Knoflook
Zigeuner
Whiskey - cocktail
Fritessaus
Currysaus
Honing - mosterd
Ketchup
Chili
Joppie
Speciaal
Kerrie
Barbecue saus

Salades
Vers fruit
Italiaanse

Sauzen warm
Champignon room

Huzaren

Groene peper

Zalm

Kerrie

Russisch ei (vis)

Stroganoff

Rundvlees
Vegetarisch
Aardappel

Pinda saté

Rauwkostsalades
Witte Kool salade
Fitness salade
Slank salade
Komkommer dille
Pasta salade

KEUZE

Extra ’s
Uienringen
Paprikaringen
Sla garnituur

Is er meer mogelijk ??
Natuurlijk kan ’t Noorden voor u de organisatie volledig uit handen nemen.
Ook verzorgen wij voor u o.a. :
IJsbuffetten, Waterijs, Stoelen, Tafels, Drankenbuffet, Koeling, Biertap, Dranken, Party tenten, Personeel enz. enz.
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4 – Thema`s
Vier thema’s waarbij één product de hoofdrol opeist één kok, maakt de producten met smaak professioneel, op onze
Ivas bbq voor u klaar. Ideaal voor sale’s party’s of evenementen.

Gamba’s eten:
Saladiëre gevuld met mediterrane producten.
o.a.: pasta, olijven, gedroogde tomaten, salade, gemengde sla, kaas, balsamico dressing e.d.
Gemarineerde Gamba ‘s.
Uw buffet wordt geheel door ons aangekleed en opgemaakt.
Mobiele kook en koel eilanden worden door ons geplaatst.
Inclusief gas. / Inclusief bestek – borden, deze mogen vuil retour.
Inclusief de mastiek en serviesgoed, deze mogen vuil retour.
Ook nemen wij zelf de buffetkleden mee.
Alle prijzen zijn inclusief gambabakker, alle materialen, gamba’s eten en eventueel zelf bakken.

Ongeveer 75 Porties per uur.
1 uur Gamba’s bakken op locatie
2 uur Gamba’s bakken op locatie
3 uur Gamba’s bakken op locatie
4 uur Gamba’s bakken op locatie

€ 350,00
€ 450,00
€ 525,00
€ 600,00

(exclusief vervoerskosten)

Saté eten :
Saladiëre gevuld met heerlijke producten.
o.a.: Stokbrood, gemengde salade, gedroogde uitjes, taugé,
atjar tjampoer, sambal, warme pindasaus.
Gemarineerde kipsaté.
Uw buffet wordt geheel door ons aangekleed en opgemaakt.
Mobiele kook en koel eilanden worden door ons geplaatst.
Inclusief gas. / Inclusief bestek – borden, deze mogen vuil retour.
Inclusief de mastiek en serviesgoed, deze mogen vuil retour.
Ook nemen wij zelf de buffetkleden mee.
Alle prijzen zijn inclusief satébakker, alle materialen, saté eten en eventueel zelf bakken.

Ongeveer 65 Porties per uur.
€ 250,00
€ 350,00
€ 425,00
€ 475,00

1 uur Saté bakken op locatie
2 uur Saté bakken op locatie
3 uur Saté bakken op locatie
4 uur Saté bakken op locatie

(exclusief vervoerskosten)
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Hamburgers eten:
Saladiëre gevuld met diverse soorten rauwkost, en sauzen.
Uw buffet wordt geheel door ons aangekleed en opgemaakt.
Mobiele kook en koel eilanden worden door ons geplaatst.
Inclusief gas.
Inclusief bestek – borden, deze mogen vuil retour.
Inclusief de mastiek en serviesgoed, deze mogen vuil retour.
Ook nemen wij zelf de buffetkleden mee.
Alle prijzen zijn inclusief Hamburger bakker, alle materialen, broodje Hamburger eten en eventueel zelf bakken.

Ongeveer 50 broodjes per uur.
€ 250,00 (€ 265,00 incl. Btw)
€ 350,00 (€ 371,00 incl. Btw)
€ 425,00 (€ 450,50 incl. Btw)
€ 500,00 (€ 530,00 incl. Btw)

1 uur Hamburgers bakken op locatie
2 uur Hamburgers bakken op locatie
3 uur Hamburgers bakken op locatie
4 uur Hamburgers bakken op locatie

(exclusief vervoerskosten)
Beenham eten:
Saladiëre gevuld met diverse soorten rauwkost, en sauzen.
Uw buffet wordt geheel door ons aangekleed en opgemaakt.
Mobiele kook en koel eilanden worden door ons geplaatst.
Inclusief gas.
Inclusief bestek – borden, deze mogen vuil retour.
Inclusief de mastiek en serviesgoed, deze mogen vuil retour.
Ook nemen wij zelf de buffetkleden mee.
Alle prijzen zijn inclusief beenham bakker, alle materialen, broodje beenham eten en eventueel zelf bakken.

Ongeveer 50 broodjes per uur.
€ 250,00 (€ 265,00 incl. Btw)
€ 350,00 (€ 371,00 incl. Btw)
€ 425,00 (€ 450,50 incl. Btw)
€ 500,00 (€ 530,00 incl. Btw)

1 uur Beenham bakken op locatie
2 uur Beenham bakken op locatie
3 uur Beenham bakken op locatie
4 uur Beenham bakken op locatie

(exclusief vervoerskosten )
Varkentje aan het spit:
Heerlijk voor op de boeren bruiloft, het ultieme buitenleven.
Wij prepareren het speenvarken.
Exclusief personeel.
Inclusief alle materialen.
± 18 kilogram.

Speenvarken aan het spit

€ 325,00

(exclusief vervoerskosten )
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6 - ALL INN:
een All inn pakket kant en klaar aangeleverd.
Ideaal voor de Buurt of Straat BBQ.
Standaard pakket, dus voordeel, vanaf 30 personen.
Geïnteresseerd vraag naar onze voorwaarden.

THE ALL INN – 1

Buurtfeest,
straat bbq of
zomaar gezellig

Ivas barbecue & gas
•

Koelkast voor het eten en de drank.

•

Diverse soorten vlees

•

Diverse salades en stokbrood

•

Diverse sauzen

•

Biertap & fust & koolzuur
•
20 liter bier

•

Gevulde koelkast wijn en frisdrank
•
6 liter Coca cola
•
6 liter fanta sinas
•
4 liter 7-up
•
6 liter Cola light
•
3 liter Spa rood
•
3 liter Spa blauw
•
6 liter rode wijn
•
3 liter droge witte
•
3 liter zoete witte wijn

•
•
•
•
•

Glaswerk
4 tafels & 20 stoelen
2 statafels
Aankleding
Bezorgen & ophalen

€35.00 p.p. excl. % btw

Wij gaan uit van 2 liter drank per persoon, wilt u een gevarieerder assortiment dan is dat mogelijk.
De onaangebroken flessen mogen retour en worden gecrediteerd.
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