Diverse buffetten

Cateringservice `t Noorden Veenendaal
0318-512501 / 06-10788137

Spoorlaan 50
3903 XB Veenendaal

Koude buffetten - Traditioneel:
Cateringservice `t Noorden presenteert aan u een viertal traditionele koude receptie buffetten.
Al onze gerechten worden door ons keukenteam bereidt in eigen keuken
U kunt kiezen uit één van de vier onderstaande buffetten, wilt u een buffet naar uw wens laten samen samenstellen dan verwijzen wij u naar onze
meerkeuze / tapas folder.

Koud buffet A

Koud buffet B
€ 16,95 p.p.

Prijs:

Stokbrood
Kruidenboter en Tapenade
Rundvlees salade
Vers fruit compositie

Stokbrood
Kruidenboter en Tapenade
- gesneden fruit

Vleeswaren schotel

Rundvlees
Zalmsalade
Vers fruit compositie
Salade tomaat / mozzarella
Rauwe ham met meloen

- rosbief
- fricandeau
- boeren achterham
- Ardenne paté
- kipfilet
- runderrollade

Gevulde wraps

€ 18,95 p.p.

Prijs:

- zalm
- Kip
- brie

- gesneden fruit

Vleeswaren schotel

- rosbief
- fricandeau
- boeren achterham
- Ardenne paté
- kipfilet
- runderrollade

Gevulde wraps

- zalm
- Kip
- brie

Koude & Warme buffetten - Traditioneel:
Cateringservice `t Noorden presenteert aan u een viertal traditionele koude & warme salade buffetten.
Al onze gerechten worden door ons keukenteam bereidt in eigen keuken
U kunt kiezen uit één van de vier onderstaande buffetten, wilt u een buffet naar uw wens laten samen samenstellen dan verwijzen wij u naar onze
meerkeuze / tapas folder.

Koud & Warm buffet 1
Prijs:

Koud & Warm buffet 2

€ 16,95 p.p.

Prijs:

Stokbrood
kruidenboter

Stokbrood
Kruidenboter

Rundvleessalade
rauwkost

Rundvleessalade
Rauwkost

Kip saté
Gehaktballetjes
Warme beenham

- pindasaus & sesamsaus
- diverse sauzen
- honing mosterdsaus

€ 19,95 p.p.

Kip saté
Gehaktballetjes
Warme beenham
Nasi / bami
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Koude & Warme buffetten vervolg - Traditioneel:

Koud & Warm buffet 4

Koud & Warm buffet 3
Prijs:

€ 23,95 p.p.

Prijs:

€ 29,95 p.p.

Stokbrood
Kruidenboter

Stokbrood
Turksbrood
Kruidenboter en Tapenade

Rundvleessalade
Zalm salade opgemaakt met diverse soorten vis
rauwkost

Rundvleessalade
Zalm salade opgemaakt met diverse soorten vis
Rauwkost
Salade tomaat / mozzarella
Vers fruit compositie
- gesneden fruit

Kip saté
Gehaktballetjes
Runder rollade
Warme beenham
Krokante kip
Nasi / bami
Gebakken aardappeltjes

- pindasaus & sesamsaus
- diverse sauzen
- jachtsaus
- honing mosterdsaus
- met pittige saus

Koud & Warm buffet 5
Prijs:

Kip saté
Gehaktballetjes
Warme beenham
Gebraden runder muis
Tv sticks
Varkensfilet
Nasi / bami
Gebakken aardappeltje

- pindasaus & sesamsaus
- diverse sauzen
- honing mosterdsaus
- basilicum roomsaus
- pepersaus

Koud & Warm buffet de luxe

€ 34,50 p.p.

Prijs:

€ 37,50 p.p.

Stokbrood
Turksbrood
Kruidenboter en tapenade

Stokbrood
Turksbrood
Kruidenboter en Tapenade

Rundvleessalade
Zalm salade opgemaakt met diverse soorten vis
Rauwkost
Salade tomaat / mozzarella
Vers fruit compositie
- gesneden fruit
Salade carpaccio

Rundvleessalade
Zalm salade opgemaakt met diverse soorten vis
Rauwkost
Salade tomaat / mozzarella
Vers fruit compositie
- gesneden fruit
Salade carpaccio

Kip saté
Gehaktballetjes
Runder muis
Varkensfilet
Warme beenham
Krokante kip
Vispotje
Nasi / bami
Gebakken aardappeltjes
Pommes gratin

Coq au vin
Varkenshaas medaillons
Boeuf bourgogne
varkensfilet
Vispotje
Jagerschotel
stoverijschotel
Gebakken aardappeltjes
Pommes gratin

- pindasaus & sesamsaus
- diverse sauzen
- basilicum roomsaus
- pepersaus
- honing mosterdsaus
- div. vis in witte wijn saus
- met ui, champignon en spek
- aardappelovenschotel
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- roomsaus
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Koude & Warme Thema buffetten:
Buiten onze Traditionele Buffetten, bieden wij u ook de mogelijkheid uw feestje thematisch in te kleden.
De Hollandse, Spaanse, gourmet en steen grill en het Indonesische behoren onder andere tot onze mogelijkheden.
Deze thema’s zijn uitgewerkte buffetten met producten en gerechten uit het land van herkomst, samengesteld door ons, en in sfeer opgemaakt en
gepresenteerd.
Al onze gerechten worden door ons keukenteam bereidt in eigen keuken
U kunt kiezen uit één van de vier onderstaande buffetten.

Thema buffet – Holland
Thema buffet – tropical
Prijs:
Met o.a.:

zie stamppot folder
- Erwtensoep
- Boerenkool met worst.
- Hutspot met klapstuk.
- Zuurkool met spek.
- Andijvie stamppot
- rookworst
- Speklappen

Prijs

€ 25,50 p.p.

met o.a.

-

kip curry
varkensreepjes shanghai
rundvlees basilicum
scampies met rode curry
kip teriyaki
nasi goreng
thaise noodles

Natuurlijk kunnen wij dit buffet ook naar wens
aanpassen.

Voor dit keuze buffet verwijzen wij u naar onze
stamppotten folder.

Thema buffet – Indonesisch

Prijs:

€ 27,50 p.p.

Met o.a.:

- Kip in kerriesaus
- Gehakt in diverse sauzen
- Saté in diverse sauzen
- babi pangang
- Indische kip in ketjapsaus
- Nasi
- Bami
- Atjar tampoer
- Kroepoek

Natuurlijk kunnen wij dit buffet ook naar wens
aanpassen.

www.cateringservice-hetnoorden.nl
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Nieuw bij `t Noorden
Thema buffet

bolle jaap



Bolle Jaap is een halfbolvormige speciale stoofpan, waarop men in het midden van de bol kan grillen
en aan de buitenzijde kan stoven. Tijdens het grillen van het vlees vermengen de smaaksappen zich
met een krachtige kruidenbouillon waarna men diverse groentesoorten in de bouillon kan stoven,
stoven zelf is een proces waarbij de natuurlijke smaak en sappigheid gecombineerd met een bouillon
tot een culinair resultaat leiden. Bolle Jaap is vanaf 10personen



Om te bakken; biefstuk, kipfilet, varkenshaas, hamburger, slavinkjes, blinde vinken, varkens
medaillons en varkensfilet enz. enz.



Daarnaast presenteren wij u; ovenvers stokbrood, kruidenboter en rauwkosten



als bakgarnituur; prei, ui, paprika en champignons enz.



diverse sauzen



fruitsalade en aardappelsalade.

Thema buffet – gourmet en steengrill
Prijs:

op aanvraag

Vlees o.a.:

- Kipfilet
- biefstuk
- shoarma
- varkenshaas
- slavink
- blinde vink
- varkensfilet
- hamburger
- magere spekjes
- satévlees
- uitjes
- diverse kleuren paprika
- champignons
- diverse salades
- diverse sauzen
- Stokbrood en kruidenboter

www.cateringservice-hetnoorden.nl
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Warme buffetten
Als aanvulling op uw buffet





Licht gepekelde en gerookte beenham, inclusief beenhamklem
Varkenshaassaté
Kipsaté in satésaus
Gehaktballetjes in diverse sauzen

€
per portie €
per portie €
per portie €

85.00
3.75
3.00
3.00

Thema’s waarbij één product de hoofdrol opeist.
Eén kok bereidt de gerechten op onze barbecue voor u.

Ideaal voor salesparty’s of evenementen.
Uw buffet wordt geheel door ons aangekleed en opgemaakt. Mobiele kookeilanden worden door ons geplaatst, inclusief gas, mastiek
en serviesgoed. Dit alles mag vuil retour. Wij zorgen voor de buffetkleden .

Gamba’s eten
Saladiëre gevuld met mediterrane producten, o.a.: pasta, olijven, gedroogde zontomaten, salade, gemengde sla, kaas,
dressing e.d.
Gemarineerde gamba‘s.
Inclusief kok, alle materialen en eventueel zelf bakken.

Koken op locatie
Saté
Daarbij een saladiëre gevuld met heerlijke producten, zoals: stokbrood,
gemengde salade, atjar tjampoer en warme pindasaus.

Beenham
Daarbij een saladiëre gevuld met gemengde salade, pistolet en sauzen .

Hamburgers
Daarbij een saladiëre gevuld met diverse soorten rauwkost en sauzen.

Varkentje aan het spit
Heerlijk voor op de boerenbruiloft; het ultieme buitenleven.
Wij prepareren het speenvarken.
Exclusief personeel, inclusief alle materialen.
Vanaf ± 18 kg.

€ 325,00

www.cateringservice-hetnoorden.nl
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ADRES BUFFET
NAAM
CONTACTPERSOON
ADRES
POSTCODE
PLAATS
TELEFOONNUMMER
MOBIEL TELEFOONNUMMER
E-MAIL
AANTAL PERSONEN
BIJZONDERHEDEN
DATUM BUFFET
TIJD BUFFET
NAAM FACTUUR
ADRES FACTUUR
POSTCODE
WOONPLAATS

Vraag naar onze verhuur gids !!!!!

Graag maken wij een vrijblijvende offerte voor u.
Met vriendelijke groet,
Bertho Hendriksen
Cateringservice `t Noorden

www.cateringservice-hetnoorden.nl
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Voorwaarden:

Deze buffetten zijn samengesteld voor tenminste 20 personen.

De buffetten zijn inclusief het opmaken van uw buffettafel.

Daarbij inbegrepen het uitserveerbestek, borden, bestek en servetten.

Deze mogen vuil retour.

Excl. derving, breuk en of vermissing

Professionele begeleiding is op aanvraag mogelijk.

De hier boven gehanteerde prijzen zijn excl. BTW

Ook kunnen wij u tegemoet komen aan uw vegetarische, dieet of geloof gerelateerde wensen.

Tijdig reserveren voorkomt teleurstellingen.

Voor overige vragen, informatie en of afspraak kunt u ons bereiken op het telefoonnummer.

0318-512501 / 06-10788137
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