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Catering 2022 

Feestavond suggesties 
 

Een verjaardag, jubileum, feestavond of bruiloft aan het plannen? 

Hieronder staan een aantal suggesties om uw feest invulling te geven. 
 

Bittergarnituur          
- Bestaande uit een assortiment mini snacks inclusief 2 sausjes 

 

- In overleg kunnen wij deze tijdens de avond warm bezorgen. 

 

Kosten: € 0,50 ct. Per hapje – vanaf 100 stuks € 0,45 ct. Per hapje 

 

Koude hapjes          
- Bestaande uit o.a.: gevuld eitje, wrap zalm, ham/meloen, glaasje carpaccio,  

vers fruit spies, roggebrood met brie, glaasje gerookte zalm 

 

- In overleg kunnen wij deze tijdens de avond bezorgen. 

 

Kosten: € 0,90 ct. Per hapje – vanaf 100 stuks € 0,80 ct. Per hapje 

 

Broodje shoarma / hete kip       
- Pistoletjes  

- Shoarma of pittige kip (vanaf 30 pers. kunnen 2 soorten) 

- Gemengde rauwkost salade 

- American coleslaw  

- Knoflook en Cocktailsaus  

 

- In overleg kunnen wij dit tijdens de avond op locatie klaar maken en warm 

serveren. 

 

Kosten: € 5,00 per broodje – vanaf 30 broodjes € 4,50 per broodje 

 

Gebakken eitjes met brood       
- Sneetjes brood (wit of tarwe) 

- Kaas en Ham en Bacon 

- Gebakken eitjes  

- Gemengde salade / Rauwkost / augurk / uitjes 

- Mayo / Curry / Peper / Zout 

 

- In overleg kunnen wij dit tijdens de avond op uw locatie klaar maken en warm 

serveren. 

 



Kosten: € 7,50 per persoon 

 

Hapjes arrangement         
Tijdens de avond (ongeveer 3 uurtjes) maken we warme gerechtjes op locatie klaar 

en serveren deze aan uw gasten.   De gerechtjes bestaan uit: 

 

- Spiesje met varkenshaas saté – satésaus – atjar – kroepoek 

- Gefrituurde garnaal met groene pestomayo en coleslaw 

- Mini broodje hamburger – sla – tomaat – augurk – ui – bbq saus    

- Spiesje met kipfilet en ananas – zigeunersaus – gefrituurde uiring 

- Puntzakje verse boerderijfriet met mayo 

 

Kosten: € 12,00 per persoon 

 

 

 Hapjesbuffet         
Een hapjes buffet kunnen wij aanbieden in vele vormen.  

Daarom zouden we deze graag in de vorm van een offerte aan kunnen bieden. 

Een hapjesbuffet is een buffet met koude en warme lekkernijen waar je de hele 

avond gebruik van kan maken. Kleine hapjes, kleine bordjes met vorkjes, en de 

gehele avond genieten.  

Heeft u interesse? Dan kunt u ons het beste bellen op het nummer 06-53246684 en 

als u aangeeft wat uw wensen en ideeën zijn, dan maken wij graag een passende 

offerte. 

 

Kosten: afhankelijk van het buffet  

 

 

Zelf ideeën?         
Heeft u zelf ideeën over uw feest, laat ons dan vrijblijvend een offerte maken. 

U kunt ons bellen op het nummer 06-53246684 en als u aangeeft wat uw wensen 

zijn, dan maken wij graag een passende offerte. 

 

Kosten: afhankelijk van het buffet  

 


