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Aanlevertijden  
Wij leveren onze orders zoveel mogelijk in route. Dit betekent dat de aflevertijd kan afwijken 
van de door u aangegeven aflevertijd. Lunch verzorgen we binnen 08.00 – 11.30. Borrel & 
Diner leveren we tussen 08.00 – 15.00. Afwijkende tijden gaan in overleg. Wanneer u geen 
opslag- of koelingsruimte heeft kunnen wij in overleg strakker tegen de gewenste afleverti-
jd leveren.  Weliswaar in overleg en een eventuele toeslag.
Bij warme levering van maaltijden & buffetten leveren we deze 1 uur voor aanvang van het 
diner. Hiermee voorkomen wij late levering door file en onvoorziene omstandigheden.
Aflevertijden voor 07:00u en na 18:00u zijn in overleg. Wel rekenen we hier een toeslag van 
€ 27,50 excl. btw voor. 

Retour bestelling 
U dient onze materialen vaatwasser schoon retour aan te bieden. Dus de materialen 
dienen vrij van etensresten te zijn gesorteerd. Samen met de chauffeur controleert u de 
bestelling en materialen. Eventuele retour emballage word genoteerd op de afleverbon. 
U tekent vervolgens af voor retour halen. Bij breuk en/of manco’s worden de materialen 
doorbelast tegen vervangingswaarde. 
Let op! Er moet een persoon aanwezig zijn op de retourlocatie om af te tekenen. Is dit niet 
het geval, dan is het risico voor de opdrachtgever. Van Rooijen Catering is op dat moment 
niet verantwoordelijk voor eventuele kosten door het niet kunnen vinden van materialen. 
Deze worden tegen aanschafwaarde doorberekend aan de opdrachtgever. Het ophalen 
van de bestelling geschiedt bij de volgende levering of anders in overleg. Buffetten worden 
indien mogelijk de volgende dag opgehaald.

Maatwerk Bij incidenteel en eenmalig maatwerk rekenen wij een toeslag van € 37,50 excl. 
btw.

Prijzen Alle prijzen zijn terug te vinden in onze prijslijst. Van Rooijen Catering behoudt zich 
het recht voor om tussentijds prijsaanpassingen te doen.

Statiegeld Over onze materialen rekenen wij statiegeld, die wij crediteren bij het retour 
halen. Dit geschiedt zoveel mogelijk bij de volgende bestelling.

Factuur Wij factureren op de maandagochtend over de voorgaande week. Het kan voor-
komen dat het statiegeld van uw weekendbestelling nog niet is verrekend, dit geschiedt 
dan de volgende week.
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EN Bestelling plaatsen U kunt uw bestellingen mailen naar info@vanrooijencatering.nl. 
Wanneer uw order verwerkt is, krijgt u altijd een bevestiging per email. Bestellen kan door 
middel van een bestellijst. Graag de bestellijst volledig invullen en bij het bestellen de 
artikelcodes erbij zetten. Ook kunnen er benamingen/referenties bijgezet worden. En ook 
eventuele opmerkingen.
We gaan altijd uit van koude levering bij warme gerechten, maaltijden en buffetten in-
clusief opwarminstructie. Warm leveren is in overleg afhankelijk van de mogelijkheden.

Termijn bestellingen
Lunches, broodassortimenten & losse broodjes:                              
Bestellen is mogelijk tot 14.00 uur 1 werkdagen van tevoren
Lunchsalades- en soepen, receptiehapjes, tafelgarnituren,
Vers fruit en fruitspiesen:                                                                          
Bestellen is mogelijk tot 14.00 uur 2 werkdagen van tevoren.
Lunchsalades- en soepen, receptiehapjes, tafelgarnituren,
Vers fruit en fruitspiesen:                                                                          
Bestellen is mogelijk tot 14.00 uur 2 werkdagen van tevoren.
Tasty Togo;
Bestellen is mogelijk tot 12.00 uur 2 werkdagen van tevoren.

Uiteraard willen wij over grote bestellingen eerder van tevoren geinformeerd worden. 
Eventuele veranderingen kunnen dan nog 3 werkdagen van tevoren worden doorgegeven. 
Lunch bestellingen voor zaterdag dienen uiterlijk donderdag voor 12:00u te zijn doorge-
geven. Leveringen op zon- en erkende feestdagen zijn in overleg en dienen uiterlijk vijf 
werkdagen vóór de aflevering te zijn doorgegeven. 
Bij leveringen op zon- en erkende feestdagen wordt een extra toeslag van € 40,00 excl. btw 
doorberekend.

Bestelling annuleren
Annuleringen kunt u telefonisch of per email doorgeven. Let op! Indien een bestelling, om 
welke reden dan ook, geheel of ten dele wordt geannuleerd kunnen gemaakte kosten 
alsnog worden doorbelast
Alleen op werkdagen van ma t/m vr tussen 08:30 en 16:30 uur nemen wij annuleringen in 
behandeling. In de weekenden zijn wij niet aanwezig op het kantoor en behandelen we 
geen e-mail verkeer.

Transport & levering We hanteren vaste bezorgkosten à € 12,50 excl. btw. We leveren stan-
daard koud aan. Warme levering in overleg. Bij een eventuele levering van meubilair en 
andere zaken dan food & beverage gaan de transportkosten in overleg. 

Ontvangst bestelling U controleert samen met de chauffeur de volledige bestelling bij ont-
vangst. Vervolgens tekent u de afleverbon voor ontvangst. Indien er tijdens de aflevering
niemand aanwezig is op de afleverlocatie om voor ontvangst te tekenen, wordt de
bestelling zo goed mogelijk achtergelaten door onze chauffeur. 
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Van vergaderlunch tot uitgebreid buffet

Voor uw vergaderingen en lunches hebben we een 
uitgebreid aanbod aan belegde broodjes, soepen, 
salades en streetfood gerechten. Zoekt u een oploss-
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Koffietafel basis op etagère € 20,89
Geschikt voor 10 personen. Totaal 40 items, 
4 items p.p.

Koffiegarnituur bestaande uit boterkoekjes, 
macarons, bonbons en kletskopjes

Losse zoete items

>> Bekijk meer zoete opties vanaf pagina 11.

Mini high tea op etagère € 31,45
Geschikt voor 5 personen. Totaal 30 items, 
6 items p.p. 

Etagère gevuld met diverse midi wraps, 
macarons, brownies, mini muffins, banana 
bread, bonbons en scones, geserveerd met 
jam en clotted cream.

Sweet break € 26,39
Geschikt voor 5 personen. Bestaat uit  tota-
al 20 items, 4 items p.p.

Assortiment met mini muffins, mini donuts, 
brownies, banana bread en macarons.

Koffie arrangementen
Alles voor uw koffiemoment

Neem contact op
Wilt u uw wensen bespreken? 
Wij adviseren u graag. Stuur 
uw aanvraag naar offerte@
vanrooijencatering.nl
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Kies uw broodjes vanaf € 1,83

Diverse soorten belegde broodjes
• Luxe midi broodjes
• Boerensandwiches
• Luxe broodjes
>> Bekijk meer opties vanaf pagina 11

Stel zelf uw ontbijt samen
Heeft u een ontbijt op de planning staan? Stel dan zelf uw ontbijt samen 
en maak een keuze uit ons assortiment losse items, zuivel, fruit, zoet en 
diverse belegde broodjes. Hieronder noemen we enkele voorbeelden.

Kies uw losse items vanaf € 1,38

Diverse losse ontbijt items
• Gekookt ei
• Spelt quinoa croissant
>> Bekijk meer opties vanaf pagina 11

Kies uw fruit vanaf € 0,86

Diverse fruit arrangementen
• Fruitsalade in picardi glas
• Spies van vers fruit
• Divers handfruit
>> Bekijk meer opties vanaf pagina 11

Kies uw zoete items vanaf € 1,78

Diverse zoete items
• Midi Danish pastry
• Banana bread per plak
• Diverse soorten muffins
>> Bekijk meer opties vanaf pagina 11

Kies uw zuivel vanaf € 2,28

Diverse zuivel producten
• Boeren hangop bosvruchten &     

kersencoulis
• Boeren hangop met imkerhoning, 

stroopwafel & cranberries
>> Bekijk meer opties vanaf pagina 11
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Kies uw salade vanaf € 3,42

Salades zijn circa 150 gram p.p en worden bulk 
geleverd in melamine schalen
• Choriatiki: Griekse salade met feta en 

tomaat
• Caesar salad met gerookte kip, ker-

stomaatjes, croutons & caesar dressing
• Tabouleh salade met gegrilde groente en 

ras el hanoute
>> Bekijk meer opties vanaf pagina 11

Kies uw street food vanaf € 2,65

Diverse streetfood gerechtjes, koud geleverd
• Midi hamburgertje van Waards rund met 

truffelmayonnaise
• Twee stokjes saté met kroepoek & atjar 

tjampoer (ook mogelijk in vega variant)
• Pie vegan masala á 100 gram
• Pie Britse runderstoof á 100 gram
• Quiche Lorraine á 80 gram
>> Bekijk meer opties vanaf pagina 11

Kies uw dessert vanaf € 2,29

Diverse fruit en zuivel items in glaswerk
• Picardie glas met verse fruitsalade
• Spies van vers fruit (per 5 stuks)
• Boeren hangop bosvruchten en kersen-

coulis
• Boeren hangop met imkerhoning, stroop-

wafel & cranberries
>> Bekijk meer opties vanaf pagina 11

Kies uw soep vanaf € 3,67

Diverse soepen vanaf 10 personen, per 200 ml 
• Toscaanse tomatensoep met grove tomaat 

en basilicum
• Romige pompoensoep met gember en 

kokosmelk
• Soep van gegrilde paprika en venkel
• Indiase tika masala soep met kokos
>> Bekijk meer opties vanaf pagina 11

Kies uw broodjeslunch vanaf € 3,16

Voor uw lunchbuffet heeft u de keuze uit al onze lunches. 
Hardlopers zijn bijvoorbeeld onze luxe midi lunch, de luxe 
lunch of onze boerderijlunch.

>> bekijk alle opties op pagina 13

>> Bekijk de opties vanaf pagina 11.

Vergeet de dranken en extra’s niet!

Vermeld het bij uw bestelling.

Allergieën?

Wij leveren standaard koud aan. 
Warme levering in overleg.

Koude levering

Stel zelf uw Stel zelf uw 
lunch samenlunch samen

Door vrij te Door vrij te 
combinerencombineren

Kies uw 
broodjes

Kies uw 
salade

Kies uw 
soep

Kies uw 
dessert

Kies uw 
street food

6



Neem contact op: 0302642016

Van Rooijen Catering

LUNCHES

Lunches
Kies uit vele soorten lunches

LU
N

C
H

Niet gevonden wat u zoekt?
>> Bekijk ons lunch assortimenten 
op pagina 13.

Vermeld het bij uw bestelling.
Allergieën?

>> Bekijk de opties op pagina 11.
Dranken en extra’s erbij?

Luxe lunch vanaf € 4,52

Diverse harde en zachte luxe broodjes met vlees en vegetarisch beleg, eventueel 
met muffin. Volledig vegetarisch of gedeeltelijk vis beleg is mogelijk. 

Onze luxe lunch bestaat uit een combinatie van diverse heerlijke vlees en vegetar-
ische belegsoorten, zoals abdijham, kipkerriesalade, eiersalade, rosbief, hummus 
en gegrilde groente. Ook gebruiken we verschillende kaassoorten zoals geiten-
kaas, jong belegen, brie en oude kaas. 

Twee broodjes per persoon.

Midi lunch luxe vanaf € 6,45

Diverse luxe midi broodjes met een mix van vlees, vis en vegetarisch beleg.

Voor de midi lunch gebruiken we divers beleg. Voorbeelden zijn pulled 
chicken, vega filet americain, jackfruit in barbecuesaus, mozzarella 
caprese, vitello tonato. Ook bestaat deze lunch uit heerlijk vis beleg zoals 
zalm met roomkaas, gerookte makreel of tonijnsalade. 

Keuze uit drie of vier broodjes per persoon.

Boerderij lunch vanaf € 5,79

Diverse soorten boeren sandwiches met vlees en vegetarisch beleg. Volledig 
vegetarisch beleg mogelijk. 

Wij gebruiken voor deze lunch verschillende soorten vers beleg. Dit assortiment 
bestaat bijvoorbeeld uit kip BLT, achterham, mozzarella caprese, rosbief, jong 
belegen kaas, bietenhummus gegrilde groente.

Drie sandwiches per persoon.

>> Kijk voor alle opties op pagina 13.
Bekijk al onze lunches
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Healthy lunch vanaf € 7,63

Gezonde salade en een afbakbroodje belegd met vegetarische belegsoorten en 
magere vleeswaren. Volledig vegetarisch of vis beleg is mogelijk. 

Belegsoorten voor deze lunch zijn bijvoorbeeld parmaham, kip caesar, avoca-
do-ei sriracha salade, mozzarella caprese of omelet met kruiden. De salades zijn 
samengesteld uit een selectie van diverse gezonde salades.

Anderhalf broodje en een salade in een apart disposable bakje per persoon.

Bent u op zoek naar een gluten- of notenvrije lunch?
>> Bekijk de opties op pagina 13.
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Niet gevonden wat u zoekt?
>> Bekijk onze lunch assortiment-
en op pagina 13.

Vermeld het bij uw bestelling.
Allergieën?

>> Bekijk de opties op pagina 11.
Dranken en extra’s erbij?

Afbakbroodjes lunch vanaf € 6,22

Diverse luxe afbakbroodjes, waaronder pistoletjes en ciabatta’s, met vlees en 
vegetarisch beleg. Vis beleg is mogelijk. Volledig vegetarisch beleg is mogelijk. 

Dit assortiment bestaat uit luxe belegsoorten zoals ossenworst, kruiden omelet, 
mozzarella caprese, parmaham, vitello tonato en vegetarische filet americaine 
en rosbief met parmezaanse kaas.

Twee broodjes per persoon.

>> Kijk voor alle opties op pagina 13.
Bekijk al onze lunches
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Vegan lunch vanaf € 6,28

Veganistische lunch met luxe belegde broodjes, sandwiches en wraps voorzien 
van diverse veganistische belegsoorten. Deze lunch is ook geschikt voor een 
lactosevrij dieet.

Onze veganistische lunch bestaat uit diverse belegsoorten zoals baba hanoush 
met zontomaat, bietenhummus, paprika spread pompoen, gegrilde groente , 
muhammara, esfenaj of Mexicaanse bonensalade.

Drie luxe items waaronder broodjes, sandwiches en een halve wraps per 
persoon. 

Basis lunch vanaf € 3,16

Witte en bruine bol met divers vlees en vegetarisch beleg, eventueel met garnituur. 
Volledig vegetarisch beleg is mogelijk. 

Voor deze lunch gebruiken we een ruime diversiteit aan belegsoorten zoals verschil-
lende kaassoorten, vleeswaren en vegetarisch beleg. De vleeswaren die we 
gebruiken zijn bijvoorbeeld abdijham, gebraden kipfilet en rosbief. De vegetarische 
opties zijn diverse kaassoorten zoals, brie, Hollandse geitenkaas of hummus met 
gegrilde groente en eiersalade.

Twee broodjes per persoon.

Bent u op zoek naar een gluten- of notenvrije lunch?
>> Bekijk de opties op pagina 13.
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Vermeld het bij uw bestelling.

Allergieën?

Complete lunchpakketten
Kant en klare lunchpakketten voor onderweg of op locatie

Lunchpakket healthy € 11,25

ToGo wrap pulled beef, ToGo Griekse salade, smoothie 
aardbei banaan, appel en een Eat Natural reep. Inclusief 
saladevorkje en een servet. Verpakt in een lunchdoosje.  

Luxe lunchpakket € 10,50

ToGo sandwich kip Caesar, mueslibol, ToGo fruitmix, Eat 
Natural reep, flesje Schulp jus d’orange 0,2 liter. Inclusief 
saladevorkje en een servet. Verpakt in een lunchdoosje.
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Luxe lunchpakket vegan € 10,00

ToGo wrap Mexicaanse salsasalade, ToGo taboulehsalade, 
Schulp jus d’orange 0,2 liter, appel, Eat Natural reep. Inclusief 
saladevorkje en een servet. Verpakt in een lunchdoosje.

Basis lunchpakket € 7,66

Bruine bol met jong belegen kaas, witte bol met kipfilet, rozijnenbol, 
bekertje halfvolle melk, appel, candybar. 
Vegetarische optie: witte bol kipfilet wordt vervangen voor eiersalade. 
Verpakt in een lunchtasje.

Budget lunchpakket € 5,79

Bruine bol jong belegen, witte bol kipfilet, bekertje halfvolle melk, appel 
en een servet. Aangeleverd in een papieren lunchtasje. 
Vegetarische optie: witte bol kipfilet wordt vervangen voor eiersalade. 
Verpakt in een lunchtasje.

Luxe lunchpakket gluten- en lactosevrij € 10,50

Glutenvrije pistolet rosbief garnituur, ToGo bloemkool broccolisalade 
met ei, Schulp jus d’orange 0,2 liter, appel, salade vorkje en een servet. 
Verpakt in een lunchdoosje.

Doosje of 
tasje?

Kies uw 
brood items

Kies uw 
drankje

Fruit of 
reep?

Kies uw salade 
of snack

Zelf uw lunchpakket samenstellen?
Neem contact op en vraag naar de mogelijkheden

Lunchpakket healthy vegetarisch € 11,00

ToGo wrap kaas gezond, ToGo Taboulehsalade, smoothie 
papaya mango en ananas, een appel en een Eat Natural 
reep. Inclusief saladevorkje en een servet. Verpakt in een 
lunchdoosje.  

Luxe lunchpakket vegetarisch € 10,00

ToGo sandwich caprese, mueslibol, ToGo fruitmix, Eat 
Natural reep, flesje Schulp jus d’orange 0,2 liter. Inclusief 
saladevorkje en een servet. Verpakt in een lunchdoosje.

Neem contact op
Wilt u uw wensen bespreken? 
Wij adviseren u graag. Stuur 
uw aanvraag naar offerte@
vanrooijencatering.nl
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Bestel eenheden
Al onze Tasty ToGo items zijn bestelbaar in veelvoud van  4 of 8 items. 

>> Bekijk de prijzen op pagina 14 en 15.
Prijslijst

Tasty ToGo assortiment
Per stuk verpakte lunchitems voor onderweg, op locatie of in een lunchpakket. De items zijn te bestellen in batches van 4 of 8 stuks (zie prijslijst 
vanaf pagina 14), afhankelijk van het product (dit is niet van toepassing op de lunchpakketten). Vallen onze standaard lunchpakketten niet in 
de smaak? Stel dan zelf uw lunchpakket samen met deze verpakte items uit ons Tasty ToGo assortiment. Uitgezonderd* de ToGo Zuivel, ToGo 
Grote Salades, ToGo Bowls en ToGo Fresh Soup.

ToGo Kleine Salades vanaf € 2,48 p.s.
Maak een keuze uit onze kleine salades 
á 200 gram voor de kleine trek of ge-
woon als side salad. Bijvoorbeeld:
• Orzosalade courgette rozijn
• Bloemkool broccolisalade met ei
• Tabouleh salade vegan

ToGo Bowls* vanaf € 4,69 p.s.

Diverse bowls vanaf circa 310 gram uit 
de Aziatische fushion keuken met verse 
toppings. Bijvoorbeeld:
• Pokébowl kip teriyake
• Pokébowl sashimi zalm
• Budhabowl pompoen kikkererwt 

ToGo Zuivel* vanaf € 2,20 p.s.
Wij hebben een gevarieerd assortiment 
zuivel producten voor een goede start 
van de dag. Bijvoorbeeld:
• Kersenyoghurt bosfruit en muesli
• Griekse yoghurt mango granola
• Griekse yoghurt met muesli

ToGo Fresh Soup* vanaf € 1,93 p.s.
Heerlijke verse soepen in een handige 
disposable soepbeker. Bijvoorbeeld:
• Pompoensoep
• Indiase tika masala soep
• Champignonroomsoep

ToGo Grote Salade* vanaf € 4,13 p.s.
Kies uit onze assortiment verse salades  
van bekende wereledkeukens á 300 
gram. Bijvoorbeeld:
• Salade quinoa, feta, kipfilet
• Hollandse boerensalade
• Vegan salade met ketjapkip

ToGo Zoet vanaf € 1,32 p.s.
Kies uit ons wisselende aanbod van 
zoete items voor de lekkere trek. 
Bijvoorbeeld:
• Banana bread
• Mueslibol met roomboter
• Carrotcake

Het gehele assortiment?
>> Vind alle items en de prijzen op 
pagina 14 en 15.

Order plaatsen
Vergeet niet uw bestelling 2 werkdagen van tevoren vóór 12:00u te plaatsen. 
Na deze termijn kunnen we de order niet meer in behandeling nemen.
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ToGo Sandwiches vanaf € 1,71 p.s.
Rijk belegde sandwiches met divers 
hartig beleg. Bijvoorbeeld:
• Sandwich kip caesar
• Sandwich gerookte zalm
• Sandwich baba hanoush
• Broodje oude kaas

ToGo Wraps vanaf € 2,48 p.s.
Bekijk ons aanbod rijk belegde wraps. 
Bijvoorbeeld:
• Wrap pulled chicken ras el hanout
• Wrap tonijnsalade
• Wrap geitenkaas bietjes
• Wrap Mexicaanse salsasalade

ToGo Panini vanaf € 3,03
Ook hebben we heerlijke Italiaanse panini’s 
voor op de grill. Bijvoorbeeld:
• Caprese met mozzarella en tomaat
• Chorizo en paprika
• Panini Grieks met tzaziki
• Panini gegrilde groente

ToGo Fruit Mix vanaf € 2,20 p.s.
Bekijk ons aanbod fruitsalades voor 
een gezond tussendoortje of dessert. 
Bijvoorbeeld:
• Fruit Mix
• Meloen Mix
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PRIJSLIJST LUNCH

Koffie arrangement

Koffiegarnituren
Koffietafel basis (10 personen)
Mini high tea etagère (5 personen)
Sweet break (5 personen)

Losse zoete items koffie & thee
Diverse soorten cake
Assortiment Belgische bonbons vanaf 20 stuks
Assortiment macarons
Mini muffins 
Dommetje vanaf 30 stuks
Petit fours vanaf 30 stuks
Petit fours met logo vanaf 30 stuks
Gesorteerd luxe gebak vanaf 30 stuks

Lunchdranken

Smoothies 200 ml
Smoothie aardbei & banaan 200ml 
Smoothie papaya, mango & ananas 200ml

Infused water 8 liter
Infused water citroengras, gember, peper 1 liter
Infused water komkommer, bessen en sinas 1 liter
Infused water limoen & citroen 1 liter

Koude lunch dranken
Halfvolle melk 1 liter
Karnemelk 1 liter
Halfvolle melk 0,25 liter
Karnemelk 0,25 liter
Appelsap Schulp 0,75 liter
Jus d’orange Schulp 0,75 liter
Diverse dubbelsappen Schulp 0,75 liter
Jus d’orange Schulp 0,2 liter
Appelsap Schulp 0,2 liter
Diverse dubbelsappen Schulp 0,2 liter
Plat water 0,75 liter
Bruisend water 0,75 liter

23851
23707
23708

23821
23822
23823
23824
23826
23827
23828
23831

35012
35013

35035
35036
35037

35000
35001
35004
35005
35017
35016
35015
35021
35022
35023
36000
36001

€ 20,89 
€ 31,45 
€ 26,39 

€ 0,90 
€ 1,86 
€ 1,61 
€ 1,61 
€ 2,39 
€ 2,77 
€ 3,14 
€ 3,46

€ 2,56 
€ 2,56

€ 7,25 
€ 7,25 
€ 7,25 
 

€ 2,08 
€ 2,08 
€ 0,90 
€ 0,90 
€ 3,73 
€ 4,81 
€ 4,81 
€ 1,55 
€ 1,44 
€ 1,55 
€ 2,55 
€ 2,55

€ 22,77 
€ 34,28 
€ 28,77 

€ 0,98 
€ 2,03 
€ 1,75 
€ 1,75 
€ 2,61 
€ 3,02 
€ 3,42 
€ 3,77

 

€ 2,79 
€ 2,79

€ 7,90 
€ 7,90
€ 7,90

€ 2,27 
€ 2,27 
€ 0,98 
€ 0,98 
€ 4,067
€ 5,24 
€ 5,24  
€ 1,69
€ 1,57 
€ 1,69
€ 2,78 
€ 2,78

 

Lunch prijslijst
Productcode ProductcodePrijs excl. btw Prijs excl. btwPrijs incl. btw Prijs incl. btw
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Niet gevonden wat u zoekt?
Neem contact op en wij adviseren u graag. Stuur uw aanvraag naar offerte@vanrooijencatering.nl 
of bel 030 2642016.

Bestelling plaatsen
Plaats uw bestelling op info@vanrooijencatering.nl
Bekijk onze bestel- en leveringsvoorwaarden op pagina 3.

Prijzen
Van Rooijen Catering behoudt zich het recht om tussentijdse prijsaanpassingen te doen, wij zijn niet 
aansprakelijk voor typefouten en u kunt hier ook geen rechten aan ontlenen.



Neem contact op: 0302642016

Van Rooijen Catering

PRIJSLIJST LUNCH

Lunch gerechten

Maaltijdsalades 150 gram
Choriatiki: Griekse salade met feta en tomaat
Hollandse boerensalade met tomaat, augurk, kaas, rozijnen & yoghurt-
dressing
Caesar salad met gerookte kip, kerstomaatjes, croutons & caesar dressing
Salade Nicoise met tonijn, sperzieboontjes, gekookt ei & vinaigrette
California power salad met BBQ kip, quinoa, spinazie, feta, avocado & 
mosterddressing
Pompoensalade met geitenkaas, quinoa & pompoenpitjes
Tabouleh salade met gegrilde groente & ras el hanoute
Salade met halloumi kaas, perzik, kikkererwten & groene asperges
Verkrijgbaar vanaf 5 personen

Soepen 200 ml
Boeren groentesoep met grove stukken groente
Toscaanse tomatensoep met grove tomaat, basilicum & croutons
Soep van gegrilde paprika en venkel
Romige pompoensoep met gember & kokosmelk
Champignon room soep met kleine stukjes bieslook
Hollandse tomatensoep met balletjes
Indiase tika masala soep met kip, kokos & koriander
Indonesische pindasoep met taugé en kip
Verkrijgbaar vanaf 10 personen. Opscheplepel inbegrepen.

Streetfood gerechten
Midi hamburgertje van Waards rund met truffelmayonnaise
Twee stokjes saté met kroepoek & atjar tjampoer (ook vega variant)
Phad thai geleverd met taipandoosjes
Balletje gehakt uit jus met een broodje & diverse sauzen
Pie vegan masala 100 gram
Pie britse runderstoof 100 gram
Quiche Lorraine 80 gram
Verkrijgbaar vanaf 10 personen. Koude levering.

Lunch gerechten

Fruit arrangementen
Picardie glas met verse fruitsalade
Picardie glas met meloen cocktail
Divers handfruit
Spies van vers fruit (per 5 items)

Dessert 125 ml
Boeren hangop gekarameliseerde peer & cookies
Boeren hangop bosvruchten & kersencoulis
Boeren hangop met imkerhoning, stroopwafel & cranberries
Mousse van avocado met pure chocolade
Verkrijgbaar vanaf 5 personen

Zoete items lunch
Diverse soorten muffins
Bakkers gevulde koek
Double chocolate brownie
Midi Danish pastry
Banana bread per plak
Carrotcake per stuk    
 
Losse items
Croissant spelt quinoa
Gekookt ei

Materialen
Bord, bestek & servet
Soepkom, lepel en servet
Schaaltje voor yoghurt en fruit
Dessert lepel
Schilmesje voor handfruit
Vorkje voor fruitsalade
Opschepbestek salade

22101
22102

22105
22106
22108

22109
22111
22112

22002
22003
22005
22006
22007
22008
22010
22012

22160
22162
22163
22164
22176
22177
22178

22202
22203
35500
22206

22221
22222
22223
25606

11801
11802
11803
11805
11807
11808

10020
14030

31011
31012
31015
33008
33029
33007
33011

€ 3,42 
€ 3,42

€ 4,00 
€ 4,00 
€ 4,00 

€ 4,00 
€ 4,00 
€ 4,00 

€ 3,67 
€ 3,67 
€ 3,67 
€ 3,67 
€ 3,67 
€ 3,67 
€ 3,67 
€ 3,67 

€ 3,74 
€ 3,74 
€ 4,47 
€ 4,00 
€ 2,65 
€ 2,65 
€ 2,65 

€ 2,61 
€ 2,61 
€ 0,90 
€ 1,92 
 

€ 2,39 
€ 2,39 
€ 2,39 
€ 3,26 

€ 1,86 
€ 1,87 
€ 1,87 
€ 1,87 
€ 1,87 
€ 1,95

€ 1,19 
€ 0,56 

€ 1,60 
€ 1,10 
€ 0,44 
€ 0,17 
€ 0,17 
€ 0,17 
€ 0,68 
 

€ 3,73 
€ 3,73 

€ 4,36 
€ 4,36 
€ 4,36 

€ 4,36 
€ 4,36 
€ 4,36 
 

€ 4,00 
€ 4,00 
€ 4,00 
€ 4,00 
€ 4,00 
€ 4,00 
€ 4,00  
€ 4,00 

€ 4,08 
€ 4,08
€ 4,87 
€ 4,36 
€ 2,89
€ 2,89
€ 2,89

€ 2,84 
€ 2,84 
€ 0,98 
€ 2,09 

€ 2,61 
€ 2,61 
€ 2,61 
€ 3,55 

€ 2,03 
€ 2,04
€ 2,04 
€ 2,04 
€ 2,04 
 €     2,13

€ 1,30 
€ 0,61 

€ 1,94 
€ 1,33 
€ 0,53 
€ 0,21
€ 0,21 
€ 0,21 
€ 0,82 

Lunch prijslijst
Productcode ProductcodePrijs excl. btw Prijs excl. btwPrijs incl. btw Prijs incl. btw
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Niet gevonden wat u zoekt?
Neem contact op en wij adviseren u graag. Stuur uw aanvraag naar offerte@vanrooijencatering.nl 
of bel 030 2642016.

Bestelling plaatsen
Plaats uw bestelling op info@vanrooijencatering.nl
Bekijk onze bestel- en leveringsvoorwaarden op pagina 3.

Prijzen
Van Rooijen Catering behoudt zich het recht om tussentijdse prijsaanpassingen te doen, wij zijn niet 
aansprakelijk voor typefouten en u kunt hier ook geen rechten aan ontlenen.



Neem contact op: 0302642016

Van Rooijen Catering

PRIJSLIJST LUNCH

Lunches

Healthy lunch
1,5 broodje p.p. met een salade
1,5 broodje p.p. vegetarisch met een salade
1,5 broodje p.p. met met gedeeltelijk vlees, vega en vis beleg

Afbakbroodjeslunch
2 afbakbroodjes p.p. vlees/vis/vegetarisch met garnituur
2 afbakbroodjes p.p. vegetarisch met garnituur

Boerderij lunch
3 dikgesneden p.p. boerensandwiches vlees/vegetarisch
3 dikgesneden p.p. boerensandwiches vegetarisch

Midi lunch luxe
3 midi broodjes  p.p. vlees/vegetarisch/vis
3 midi broodjes p.p. vegetarisch
4 midi broodjes  p.p. vlees/vegetarisch/vis
4 midi broodjes p.p. vegetarisch
3 midi broodjes vlees/vegetarisch/vis p.p. met midi Danish pastry

Luxe lunch
2 broodjes p.p. met garnituur
2 broodjes p.p. met garnituur vegetarisch
2 broodjes p.p. met gedeeltelijk vlees, vega en vis beleg
2 broodjes met garnituur en 1 muffin

Basislunch
2 broodjes zonder garnituur
2 broodjes vegetarisch zonder garnituur
2 broodjes met garnituur
2 broodjes vegetarisch met garnituur 

Vegan lunch
3 items per persoon

Gluten- en notenvrije lunch
1 glutenvrij broodje met een salade
1 glutenvrij broodje vegetarisch met een salade
1 glutenvrij broodje vegan met een salade
Noten- en pindavrije lunch

Lunch assortimenten los per stuk en soort

Wraps per stuk
Assortiment wraps
Assortiment wraps vegetarisch/kaas

Afbakbroodjes per stuk
Assortiment afbroodjes
Assortiment afbakbroodjes kaas/vegetarisch
Assortiment afbakbroodjes vis

Boerensandwiches per stuk
Assortiment boerensandwiches
Assortiment boerensandwiches vegetarisch

Midi broodjes luxe per stuk
Assortiment midi broodjes luxe 
Assortiment midi broodjes luxe kaas/vega
Assortiment midi broodjes luxe vis

Luxe broodjes per stuk
Assortiment luxe broodjes garnituur
Assortiment luxe broodjes garnituur vegetarisch
Assortiment luxe broodjes garnituur vis

Basis broodjes per stuk
Assortiment basis broodjes
Assortiment basis broodjes vegetarisch
Assortiment basis broodjes garnituur
Assortiment basis broodjes garnituur vegetarisch

Vegan items per stuk
Assortiment vegan luxe broodjes
Assortiment vegan wraps
Assortiment vegan sandwiches

Petit pain per stuk
Assortiment petit pain met garnituur
Assortiment petit pain zonder garnituur
Assortiment petit pain met garnituur vegetarisch
Assortiment petit pain zonder garnituur vegetarisch

12780
12781
12782

12740
12741

12750
12751

12770
12771
12772
12773
12774

12720
12721
12722
12725

12701
12702
12705
12706

12786

12790
12791
12792
12793

00250
00251

00230
00231
00233

00240
00241

00262
00263
00264

00220
00221
00224

00201
00202
00205
00206

00274
00276
00275

00234
00235
00236
00237

€ 7,63 
€ 7,63
€ 7,85 

€ 6,22
€ 6,22

€ 5,79 
€ 5,79 

€ 6,73 
€ 6,45 
€ 8,88 
€ 8,60
€ 8,60
 

€ 4,52 
€ 4,52 
€ 4,87 
€ 6,38 

€ 3,16 
€ 3,16 
€ 4,06
€ 4,06
 

€ 6,28

€ 7,71 
€ 7,71 
€ 7,72 
€ 5,94 

 

€ 2,09 
€ 2,09 

€ 3,11 
€ 3,11 
€ 3,55 

€ 1,93 
€ 1,93 
 

€ 2,15 
€ 2,15 
€ 2,43 

€ 2,26 
€ 2,26 
€ 2,96 

€ 1,58 
€ 1,58 
€ 2,03 
€ 2,03 

€ 2.26
€ 2.09
€ 1,93

€ 2,83 
€ 2,62 
€ 2,83 
€ 2,62 

€ 8,32 
€ 8,32
€ 8,56
 

€ 6,78  
€ 6,78

€ 6,31 
€ 6,31 

€ 7,34
€ 7,03 
€ 9,68 
€ 9,37 
€ 9,37 
 

€ 4,93 
€ 4,93 
€ 5,31 
€ 6,95 

€ 3,44
€ 3,44
€ 4,43 
€ 4,43 

 € 6,85 
 

€ 8,40 
€ 8,40
€ 8,41
€ 6,47

 

€ 2,28 
€ 2,28 

€ 3,39 
€ 3,39 
€ 3,87 

€ 2,10 
€ 2,10 

€ 2,34 
€ 2,34 
€ 2,65 
 

€ 2,46
€ 2,46 
€ 3,23 

€ 1,72 
€ 1,72 
€ 2,21
€ 2,21 

€ 2.46
€ 2.28
€ 2.10

€ 3,08 
€ 2,86 
€ 3,08 
€ 2,86 
 

Lunch prijslijst
Productcode ProductcodePrijs excl. btw Prijs excl. btwPrijs incl. btw Prijs incl. btw
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Prijzen
Van Rooijen Catering behoudt zich het recht om tussentijdse prijsaanpassingen te doen, wij zijn niet 
aansprakelijk voor typefouten en u kunt hier ook geen rechten aan ontlenen.

Niet gevonden wat u zoekt?
Neem contact op en wij adviseren u graag. Stuur uw aanvraag naar offerte@vanrooijencatering.nl 
of bel 030 2642016.

Bestelling plaatsen
Plaats uw bestelling op info@vanrooijencatering.nl
Bekijk onze bestel- en leveringsvoorwaarden op pagina 3.



Neem contact op: 0302642016

Van Rooijen Catering

PRIJSLIJST LUNCH

Lunchpakketten samenstellen

Lunchpakketten
Healthy lunchpakket 
Healthy lunchpakket vegetarisch
Luxe lunchpakket 
Luxe lunchpakket vegetarisch
Basis lunchpakket
Basis lunchpakket vegetarisch
Budget lunchpakket
Budget lunchpakket vegetarisch
Vegan luxe lunchpakket 
Gluten- en lactosevrij luxe lunchpakket

Lunchpakket zelf samenstellen
Doosje
Tasje
Koeltasje
Handeling 1-6 items
Handeling 6-10 items
Handeling 10+ items
Servet
Vorkje

Appel
Banaan
Diverse candybars 
Diverse Eat Natural repen

Drankjes
Halfvolle melk 0,25 liter
Karnemelk 0,25 liter
Jus d’orange Schulp 0,2 liter
Appelsap Schulp 0,2 liter
Diverse dubbelsappen Schulp 0.2 liter
Flesje water plat 0,5 liter
Flesje water bruisend 0,5 liter
Blikje frisdrank divers
Smoothie aardbei & banaan 200ml 
Smoothie papaya, mango & ananas 200ml 
Besteltermijn smoothies is 3 dagen

Tasty ToGo assortiment

ToGo zuivel producten 275 gram (niet in lunchpakket)
ToGo kersenyoghurt met bosfruit en muesli
ToGo Griekse yoghurt muesli  
ToGo Griekse yoghurt mango granola
Bestelbaar in batches van 8 items per soort

ToGo Zoet
ToGo carrot cake  
ToGo banana bread 
ToGo mueslibol met roomboter 
ToGo rozijnenbol met roomboter
Bestelbaar in batches van 4 items per soort

ToGo Fruit Mix
ToGo fruitmix   
ToGo meloenmix
Bestelbaar in batches van 4 items per soort 

ToGo Kleine Salades 170 á 200 gram
ToGo Griekse salade 
ToGo pastasalade kip pesto 
ToGo orzosalade courgette rozijn  
ToGo sperziebonensalade geitenkaas
ToGo taboulehsalade  
ToGo bloemkool broccolisalade  met ei
Bestelbaar in batches van 4 items per soort

ToGo Grote Salades á 300 gram (niet in lunchpakket)
ToGo salade quinoa, feta, kipfilet
ToGo salade Nicoise 
ToGo salade caesar 
ToGo salade Thaise pikante kip   
ToGo Hollandse boerensalade
ToGo salade vegetarische ketjapkip 
Bestelbaar in batches van 4 items per soort

ToGo Bowls 310 á 375 gram (niet in lunchpakket)
ToGo pokebowl Japanse omelet      
ToGo pokebowl teriyaki kip  
ToGo pokebowl sashimi zalm 
ToGo budhabowl quinoa zoete aardappel mango
ToGo budhabowl pompoen kikkererwten siracha
Bestelbaar in batches van 4 items per soort

  

12010
12011
12014
12015
12001
12002
12003
12004
12006
12005

32021
32022
32023
32024
32025
32026
32009
32003

35502
35503
34001
34104

35004
35005
35021
35022
35023
36012 
36013
36005
35012
35013

40002
40004
40005

41002
41003
41004
41005

41101
41102

42001
42002
42003
42004
42005
42006

42101
42102
42103
42104
42105
42107

42108
42109
42110
42111
42112

€ 11,25
€ 11,00
€ 10,50
€ 10,00
€ 7,66 
€ 7,66 
€ 5,79 
€ 5,79 
€ 10,00 
€ 10,50

€ 0,66 
€ 0,33 
€ 1,10 
€ 0,66 
€ 0,99 
€ 1,43 
€ 0,11 
€ 0,25 

€ 0,90 
€ 0,90 
€ 1,13 
€ 1,93 

€ 0,90 
€ 0,90 
€ 1,55 
€ 1,44 
€ 1,55 
€ 1,38 
€ 1,38 
€ 1,13 
€ 2,56 
€ 2,56 

 

€ 2,76 
€ 2,20 
€ 2,48 

€ 2,54 
€ 2,54 
€ 1,32 
€ 1,32 
 

€ 2,20 
€ 2,20 
 

€ 2,76 
€ 2,48 
€ 2,48 
€ 3,58 
€ 3,58 
€ 3,03 

€ 5,24 
€ 4,13 
€ 5,24 
€ 5,24 
€ 4,41 
€ 5,24 
 

€ 6,34 
€ 5,79 
€ 6,34 
€ 4,69 
€ 4,69 

€ 12,26
€ 11,99
€ 11,45
€ 10,90
€ 8,35 
€ 8,35 
€ 6,31 
€ 6,31 
€ 10,90 
€ 11,45

€ 0,80  
€ 0,40 
€ 1,33 
€ 0,80 
€ 1,20 
€ 1,73 
€ 0,13 
€ 0,30 

€ 0,98 
€ 0,98 
€ 1,23 
€ 2,10 

€ 0,98 
€ 0,98 
€ 1,69
€ 1,57 
€ 1,69 
€ 1,50 
€ 1,50 
€ 1,23 
€ 2,79 
€ 2,79 

€ 3,01 
€ 2,40 
€ 2,70 

€ 2,77 
€ 2,77 
€ 1,44 
€ 1,44 

€ 2,40 
€ 2,40 

€ 3,01 
€ 2,70 
€ 2,70 
€ 3,90 
€ 3,90 
€ 3,30 

€ 5,71 
€ 4,50 
€ 5,71 
€ 5,71 
€ 4,81 
€ 5,71 

€ 6,91 
€ 6,31 
€ 6,91 
€ 5,11 
€ 5,11 

 
 
 

Lunch prijslijst
Productcode ProductcodePrijs excl. btw Prijs excl. btwPrijs incl. btw Prijs incl. btw
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Neem contact op: 0302642016

Van Rooijen Catering

PRIJSLIJST LUNCH

Tasty ToGo assortiment

ToGo Fresh Soup vanaf 255 á 285 ml (niet in lunchpakket)
ToGo pompoensoep  
ToGo tomatensoep     
ToGo venkelsoep  
ToGo Indiase tika masala soep  
ToGo Indonesische pindasoep 
ToGo champignonroomsoep
Bestelbaar in batches van 8 items per soort
Deze soepen zijn ook verkrijgbaar in vacuumzakken van 2 liter, 
vraag naar de mogelijkheden

ToGo Sandwich
ToGo sandwich zoet zure kip
ToGo sandwich pastrami parmezaanse kaas
ToGo sandwich kip ceasar
ToGo sandwich bacon en eiersalade 
ToGo sandwich pulled beef 
ToGo sandwich ham kaas gezond
ToGo sandwich caprese
ToGo sandwich  kaas gezond
ToGo sandwich oude kaas zontomaat rucola
ToGo sandwich tonijnsalade
ToGo sandwich gerookte zalm
ToGo sandwich bieten hummus
ToGo sandwich baba hanoush kikkererwt
ToGo sandwich oude kaas 
ToGo sandwich jong belegen kaas
ToGo sandwich kipfilet
ToGo sandwich abdijham 
ToGo broodje oude kaas 
ToGo broodje jong belegen kaas
ToGo broodje kipfilet
ToGo broodje abdijham
Bestelbaar in batches van 4 items per soort

Tasty ToGo assortiment

ToGo Wraps
ToGo wrap pulled chicken ras el hanoute  
ToGo wrap pulled beef  wortelsalade
ToGo wrap tonijnsalade   
ToGo wrap kaas gezond
ToGo wrap mexicaanse salsasalade
ToGo wrap Geitenkaas bietjes
Bestelbaar in batches van 4 items per soort

ToGo Panini
ToGo panini abdijham oude kaas
ToGo panini caprese
ToGo panini chorizo paprika
ToGo panini American 
ToGo panini tuna melt        
ToGo panini Grieks 
ToGo panini gegrilde groente met vegan kaas
Bestelbaar in batches van 4 items per soort
 

  

43001
43002
43003
43004
43005
43006

44001
44003
44004
44005
44006
44007
44009
44010
44011
44014
44015
44016
44017
44020
44021
44022
44023
44030
44031
44032
44033

44101
44102
44103
44104
44105
44107

45101
45102
45103
45104
45105
45106
45107

€ 2,20 
€ 2,48 
€ 2,48 
€ 2,48 
€ 1,93 
€ 1,93 

€ 3,25 
€ 3,25 
€ 3,25 
€ 2,48 
€ 3,25 
€ 2,70 
€ 2,70 
€ 2,48 
€ 2,70 
€ 2,48 
€ 3,58 
€ 2,48 
€ 2,48 
€ 2,15 
€ 2,15 
€ 2,15 
€ 2,15 
€ 1,71 
€ 1,71 
€ 1,71 
€ 1,71 

€ 3,03 
€ 3,58 
€ 3,03 
€ 2,48 
€ 2,48 
€ 3,58 

€ 3,03 
€ 3,03 
€ 3,03 
€ 3,03 
€ 3,03 
€ 3,03 
€ 3,03 

 

 

€ 2,40 
€ 2,70 
€ 2,70 
€ 2,70 
€ 2,10 
€ 2,10 

€ 3,54 
€ 3,54
€ 3,54
€ 2,70 
€ 3,54
€ 2,94 
€ 2,94 
€ 2,70 
€ 2,94 
€ 2,70 
€ 3,90
€ 2,70 
€ 2,70 
€ 2,34 
€ 2,34 
€ 2,34 
€ 2,34 
€ 1,86 
€ 1,86 
€ 1,86 
€ 1,86 

 

 

€ 3,30 
€ 3,90 
€ 3,30 
€ 2,70 
€ 2,70 
€ 3,90 

€ 3,30 
€ 3,30 
€ 3,30 
€ 3,30 
€ 3,30 
€ 3,30 
€ 3,30 

 

Lunch prijslijst
Productcode ProductcodePrijs excl. btw Prijs excl. btwPrijs incl. btw Prijs incl. btw

LU
N

C
H

15

Niet gevonden wat u zoekt?
Neem contact op en wij adviseren u graag. Stuur uw aanvraag naar offerte@vanrooijencatering.nl 
of bel 030 2642016.

Bestelling plaatsen
Plaats uw bestelling op info@vanrooijencatering.nl
Bekijk onze bestel- en leveringsvoorwaarden op pagina 3.

Prijzen
Van Rooijen Catering behoudt zich het recht om tussentijdse prijsaanpassingen te doen, wij zijn niet 
aansprakelijk voor typefouten en u kunt hier ook geen rechten aan ontlenen.



www.vanrooijencatering.nl

Van Rooijen Catering

BORREL

BorrelBorrel
Een passend feest op elke locatieEen passend feest op elke locatie

Van dranken tot materiaal en hapjes

Heeft u een borrel op de planning? Wij hebben alles in 
huis om uw bijeenkomst tot een succes te maken.

U kunt bij ons terecht voor heerlijke hapjes, borrelplank-
en en natuurlijk de dranken. 

Inhoud

Tafelgarnituren
Welkomsthapjes
Receptiehapjes

Prijslijst borrel

17
18
19

21

16



Neem contact op: 0302642016

Van Rooijen Catering

TAFELGARNITUREN

B
O

R
R

EL

>> Bekijk de prijzen op pagina 21.
Prijslijst

17

Koude tafelgarnituren
Meteen klaar voor gebruik, geen personeel nodig

Arrangement á 10 personen, prijs per persoon

Gemengde noten, kaasstengels, olijven mix, groentechips en komkommer
Knabbelplateau € 2,54pp      

Vers gebakken breekbrood, diverse smeersels en olijven
Breekbrood & smeersels € 2,54pp

Een heerlijke selectie van de beste koude mediterrane hapjes, ge-
serveerd met olijven.

Koud tapas assortiment € 4,26pp

Diverse rauwe groenten geserveerd met hummus en een kerrie- 
mayonaise om in te dippen.

Crudités met dips € 2,82pp

Diverse soorten Hollandse kazen, vleeswaren, gedroogde worst, 
kesbeke tafelzuur en gemengde noten.

Hollands borrelplankje € 4,26pp

Diverse soorten boerenkaas, waaronder doruvael met
appelstroop, gevulde peppadew, pecan en olijven.

Vegetarisch borrelplankje € 3,15pp

Warme tafelgarnituren
Geschikt voor elke oven, geen personeel nodig

Let op: de warme tafelgarnituren worden koud geleverd in terra cotta schalen met 
opwarminstructie en zijn geschikt voor circa 10 personen.

Koude 
levering

Opwarmen in 
de oven

Klaar om te 
presenteren

Spiesjes met verse mediterrane groente in tomatensaus
Vegetarische shaslick € 2,61

Spiesjes van tempeh en puntpaprika met teriyakisaus
Vegan groente spies € 3,15

Spaanse gehaktballetjes met albondigas kruiden in tomatensaus 
Albondigas con salsa de tomato € 3,15

Spiesjes kipsaté op Japanse wijze bereid met yakitorisaus
Japanse Yakitori € 3,15

Spiesjes van in knoflook gesmoorde gamba's gerold in Italiaanse prosciutto
Knoflookgamba's met prosciutto € 4,00

Heerlijk gehaktballetjes in satésaus volgens Indisch recept
Indische gehaktballetjes € 3,15

Tortillachips uit de oven met guacamole en tomatensalsa
Nacho's € 2,09

Diverse soorten Italiaanse kazen, vleeswaren, worst, zontomaten-
tapenade, grissini en olijven.

Italiaanse borrelplank € 4,46pp

Wij leveren standaard koud aan met opwarminstructie. 
Warme levering in overleg.

Koude levering

Arrangement á 10 personen, prijs per persoon



Neem contact op: 0302642016

Van Rooijen Catering

WELKOMSTHAPJES
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>> Bekijk de prijzen op pagina 21.
PrijslijstNeem contact op

Wilt u uw wensen bespreken? 
Wij adviseren u graag. Stuur uw 
aanvraag naar offerte@vanrooi-
jencatering.nl
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Kies uit onze welkomsthapjes Kies uit onze welkomsthapjes 
en borrel in stijl.en borrel in stijl.

Wij hebben diverse heerlijke welkomsthapjes in ons assortiment. Zo vindt u altijd een pas-
sende invulling, of het nu gaat om het proostmoment bij aanvang of een avondvullend 
arrangement.

WelkomsthapjesZoete tafelgarnituren
Heerlijke zoete items voor de lekkere trek

Arrangement á 5 personen, prijs per persoon

Etagère gevuld met midi wraps, diverse zoete hapjes en scones met 
jam en clotted cream

Mini high tea op etagère € 6,29p

>> Bekijk alle opties op pagina 21.
Meer zoete hapjes?

Assortiment bestaande uit muffins, mini donuts, macarones, brown-
ies en huisgemaakt banana bread

Sweet break € 5,28pp

Een frisse amuse van verse zalmtartaar met mierikswortel en citroen
Zalmtartaar met mierikswortel en citroen € 2.67

Een amuse van heerlijke geitenkaas met bietjes
Bombe van zachte geitenkaas met bietengelei €2,67

Grove mousse van eend met gedroogd fruit en port
Eendenrillette met tutti frutti en port € 2,67

Heerlijke amuse bereid op Japanse wijze
Tataki van tournedos en matchmayonaise en zeewier € 2,67

Een fris shotje van paprika en tomaat met bleekselederij
Frisse gazpacho € 2,24

Een pittig shotje van komkommer, koriander, gember en rode peper
Komkommer gazpacho € 2,24

Oosters spiesje met in sinaasapel-miso gemarineerde tempeh en puntparika
Spiesje van tempeh en puntpaprika  € 3,11

Caprese spiesje met mozzarella, tomaat en basilicum geserveerd in een glaasje
Caprese spiesje  € 1,92

Spiesje met heerlijk verse gamba's met kerriemayonaise
Graanhalmspiesjes met gamba's  € 4,21



Neem contact op: 0302642016

Van Rooijen Catering

• Canapé met pulled beef, barbecue saus en tomatensalsa
• Gerookte kip met pittige mangospread
• Basket met parelcouscous en granaatappel
• Fruitbrood met een balletje geitenkaas en bietengelei
• Canapé met gerookte heilbot en haringkaviaar
• Blini met gerookte zalm en roomkaas
• Pistachemacarone met eendenrilette, zoet zure pompoen en peppadew

Luxe receptiehapjes vanaf € 69,30
schaal à 42 stuks

RECEPTIEHAPJES
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Luxe koude receptiehapjes
Handgemaakt om uit te serveren

Vegan hapjes assortiment vanaf € 71,82
schaal à 42 stuks
• Stokbroodje bospaddenstoelentapenade, zontomaat en olijf
• Canape met esfenai, zoetzure pompoen en peppadew
• Komkommer hummus met geroosterde kikkererwt
• Midi wrap met tempeh teriyaki met matchamayonaise
• Basket met parelcouscous en granaatappel
• Bietenwrap met ingelegde gele bietjes en pastinaak creme
• Wortelwrap met couscous en harissamayonaise

Bruschetta assortiment € 72,40
schaal à 40 stuks
• Buffelmozzarella met rucola pesto, pomodori tomaatjes en verse basilicum
• Kalfsvitello met tonijnmayonaise en kappertjes
• Spaanse manchego met imkerhoning en een vleugje tijm
• Huisgemaakte tonijnsalade met harissamayonaise en frisse peterselie
• Serranoham met gamba’s al ajillo

>> Bekijk alle opties op pagina 21.
Bekijk al onze hapjes

>> Bekijk de prijzen op pagina 21.
PrijslijstNeem contact op

Wilt u uw wensen bespreken? Wij adviseren u graag. 
Stuur uw aanvraag per mail naar
offerte@vanrooijencatering.nl of bel 030 2642016.
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RECEPTIEHAPJES
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Warme receptiehapjes
Koud geleverd met opwarminstructie

• Mini saucijzenbroodje
• Empanadas kip piri piri
• Mini quiche van gecaramelsieerde ui, geitenkaas en thijm
• Vegan empanadas roti masala met gemengde groenten en kerrie
• Borek, taartje van filodeeg, spinazie en feta ё ё

Basis ovenhapjes selectie € 46,64 
schaal à 40 stuks

Koude 
levering

Opwarmen in 
de oven

Klaar om te 
presenteren

Neem contact op
Wilt u uw wensen bespreken? Wij adviseren u graag. 
Stuur uw aanvraag per mail naar
offerte@vanrooijencatering.nl of bel 030 2642016.

>> Bekijk alle borrelhapjes op pagina 21.
Niet gevonden wat u zoekt?

Koude receptiehapjes
Handgemaakt om uit te serveren

Kaas & worst assortiment per stuk €0,90
vanaf minimaal 20 stuks

• Oude goudse kaas
• Jonge goudse kaas
• Kruidenkaas
• Gelderse kookworst
• Metworst
• Slagers grillworst
• Ossenworst
• Vocking worst 
• Olijfjes, nootjes & mosterd

Basis receptiehapjes € 57,12
schaal à 42 stuks

• Komkommer met kruidenkaas
• Wortelwrap met gerookte kip
• Balletje gehakt
• Gevuld eitje
• Bietenwrap met tonijnsalade
• Baguette met kipkerrie salade
• Pittenbakje met filet americaine

>> Bekijk alle opties op pagina 21.
Bekijk al onze hapjes
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Neem contact op: 0302642016

Van Rooijen Catering

PRIJSLIJST BORREL

Tafelgarnituren & welkomsthapjes

Koude tafelgarnituren 10 personen
Knabbelplateau 
Breekbrood en smeersels 
Koud tapas assortiment
Crudités healty en vegan 
Hollands borrelplankje 
Vegetarisch borrelplankje
Italiaanse borrelplank

Warme tafelgarnituren 10 personen
Nacho chips met quacamole en tomatensalsa
Shaslick met verse mediterrane groente in tomatensaus 
Vegan spiesje van tempeh en puntpaprika
Albondigas con salsa de tomato
Japanse Yakitori
Spies van knoflookgamba’s gerold in prosciutto
Indische Gehaktballetjes in pindasaus 

Zoete tafelgarnituren 5 personen
Mini high tea op etagère (geschikt voor 5 personen)
Sweet break (geschikt voor 5 personen)

Amuses (per 10 beschikbaar)
Zalmtartaar met mierikswortel en citroen
Bombe van geitenkaas
Eendenrillette met tutti frutti in port
Tournedos tataki met matcha en zeewier

Koude gazpacho shotjes (per 10 beschikbaar)
Frisse gazpacho
Pikant komkommershotje

Spiesjes (per 10 beschikbaar)
Spiesje van tempeh en puntpaprika in een glaasje met 
sinaasappel en miso
Graanhalmspiesje met gamba’s en kerriemayonaise in 
een glaasje
Caprese spiesje met mozzarella, tomaat en basilicum in 
een glaasje

Receptiehapjes en losse items

Koude receptiehapjes
Vegan hapjes assortiment per schaal à 42 stuks
Luxe receptiehapjes per schaal à 42 stuks
Basis receptiehapjes per schaal à 42 stuks
Bruschetta per schaal à 40 stuks
Kaas & worst per stuk (vanaf 20 stuks beschikbaar)
Receptiehapjes glutenvrij en lactosevrij 20 stuks
Midi wraps assortiment 18 stuks 

Warme receptiehapjes (koude levering)
Basis ovenhapjes selectie per 40 stuks

Losse borrel items
Diverse soorten cake
Assortiment Belgische bonbon
Assortiment macarons
Mini muffins 
Dommetje vanaf 30 stuks
Petit fours vanaf 30 stuks
Petit fours met logo vanaf 30 stuks
Gesorteerd luxe gebak vanaf 30 stuks

23701
23702
23703
23704
23705
23706
23709

23609
23601
23607
23603
23604
23610
23605

23707
23708

23530
23531
23532
23533

23540
23541

23580

23581

23582

23029
23028
23035
23036
23037
23039
23040

23010

23821
23822
23823
23824
23826
23827
23828
23831

€ 25,43 
€ 25,43 
€ 42,59 
€ 28,20 
€ 42,59 
€ 31,45 
€ 44,63 

€ 20,89 
€ 26,12 
€ 31,45 
€ 31,45 
€ 31,45  
€ 39,98 
€ 31,45 

€ 31,45 
€ 26,39

€ 2,67 
€ 2,67 
€ 2,67 
€ 2,67 

€ 2,24 
€ 2,24 

€ 3,115

€ 4,21 

€ 1,92

€ 71,82
€ 69,30
€ 57,12 
€ 72,40 
€ 0,90 
€ 35,50
€    25,92

€ 46,64

€ 0,90
€ 1,86 
€ 1,61 
€ 1,61 
€ 2,39 
€ 2,77 
€ 3,14 
€ 3,46 

 

€ 27,72 
€ 27,72
€ 46,42 
€ 30,74 
€ 46,42 
€ 34,28 
€ 48,65 

€ 22,77 
€ 28,47 
€ 34,28 
€ 34,28 
€ 34,28 
€ 43,58 
€ 34,28 

€ 34,28 
€ 28,77

€ 2,91
€ 2,91
€ 2,91
€ 2,91

€ 2,44 
€ 2,44 

€ 3,43 

€ 4,59 

€ 2,09

€ 78,28
€ 75,54
€ 62,26 
€ 78,92 
€ 0,98 
€ 38,70 
€ 28,26

€ 50,84

€ 0,98
€ 2,03 
€ 1,75 
€ 1,75 
€ 2,61 
€ 3,02 
€ 3,42 
€ 3,77 

Borrel prijslijst
Productcode ProductcodePrijs excl. btw Prijs excl. btwPrijs incl. btw Prijs incl. btw
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Niet gevonden wat u zoekt?
Neem contact op en wij adviseren u graag. Stuur uw aanvraag naar offerte@vanrooijencatering.nl 
of bel 030 2642016.

Bestelling plaatsen
Plaats uw bestelling op info@vanrooijencatering.nl
Bekijk onze bestel- en leveringsvoorwaarden op pagina 3.

Prijzen
Van Rooijen Catering behoudt zich het recht om tussentijdse prijsaanpassingen te doen, wij zijn niet 
aansprakelijk voor typefouten en u kunt hier ook geen rechten aan ontlenen.



Neem contact op: 0302642016

Van Rooijen Catering

PRIJSLIJST BORREL

Borreldranken

Infused water 8 liter
Infused water citroengras, gember, peper 1 liter
Infused water komkommer, bessen en sinas 1 liter
Infused water limoen & citroen 1 liter

Bubbels
Prosecco 0.75 liter (enkel per 6 te bestellen)
Cava 0,75 liter (enkel per 6 te bestellen)
Alcoholvrije bubbel 0,75 liter (enkel per 6 te bestellen)
Moet & Chandon 0.75 (enkel per 6 te bestellen)

Borreldranken

Borrel dranken
Witte huiswijn 0,75 liter (enkel per 6 te bestellen)
Rode huiswijn 0,75 liter (enkel per 6 te bestellen)
Rosé huiswijn 0,75 liter (enkel per 6 te bestellen)
Krat Heineken bier
Krat Heineken 0.0 / radler bier
Diverse frisdranken 1 liter
Plat water 0,75 liter
Bruisend water 0,75 liter
Jus d’orange Schulp 0,75 liter
Diverse dubbelsappen Schulp 0,75 liter
Appelsap Schulp 0,75 liter

Dranken op nacalculatie
Voor het drankenarrangement bij uw borrel kunt u kiezen uit 
diverse dranken. We schenken op nacalculatie. Dat betekent dat 
onaangebroken flessen niet berekend worden. Wel geldt een 
minimale bestedingswaarde van 50% van de afname. 

35035
35036
35037

36204
36203
36207
36206

36200
36201
36202
36102
36104
36002
36000
36001
35016
35015
35017

€ 7,25 
€ 7,25 
€ 7,25 

€ 18,64 
€ 18,64 
€ 14,12 
€ 52,55 

€ 15,26 
€ 15,26 
€ 15,26 
€ 27,69 
€ 28,25 
€ 5,08 
€ 2,55 
€ 2,55 
€ 4,81 
€ 4,81 
€ 3,73 

€ 7,90 
€ 7,90 
€ 7,90 

€ 22,55
€ 22,55 
€ 15,39 
€ 63,59 
 

€ 18,46 
€ 18,46 
€ 18,46 
€ 33,50 
€ 30,79 
€ 5,54 
€ 2,78 
€ 2,78 
€ 5,24 
€ 5,24 
€ 4,07

Borrel prijslijst
Productcode ProductcodePrijs excl. btw Prijs excl. btwPrijs incl. btw Prijs incl. btw
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Niet gevonden wat u zoekt?
Neem contact op en wij adviseren u graag. Stuur uw aanvraag naar offerte@vanrooijencatering.nl 
of bel 030 2642016.

Bestelling plaatsen
Plaats uw bestelling op info@vanrooijencatering.nl
Bekijk onze bestel- en leveringsvoorwaarden op pagina 3.

Prijzen
Van Rooijen Catering behoudt zich het recht om tussentijdse prijsaanpassingen te doen, wij zijn niet 
aansprakelijk voor typefouten en u kunt hier ook geen rechten aan ontlenen.
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Van Rooijen Catering

DINER

DinerDiner
Stijlvol dineren in elke settingStijlvol dineren in elke setting

Overwerkmaaltijd of luxe buffet?

Met ons diner assortiment bieden we een 
oplossing voor uw overwerkmaaltijden, buffet-
ten en barbecues.

Heeft u ook borden en bestek nodig? Ook 
daarin kunnen we voorzien.

Inhoud

Maaltijden
Basis buffetten
Luxe buffetten
Barbecues

Prijslijst diner

24
25
26
28

29
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Neem contact op: 0302642016

Van Rooijen Catering

Kies uw side salad à 100 gram voor € 1,38 

Breid uw maaltijd uit met een kleine salade
• Verse rauwkost salade
• Smaakvolle tomaten salade
• Authentieke Oosterese salade
>> Bekijk de opties op pagina 29.

MAALTIJDEN

Maaltijd basis vanaf € 8,43
Kies uw maaltijd als basis

D
IN

ER
Kies uw luxe side salad à 150 gram vanaf € 3,42

Breid uw maaltijd uit met een passende salade
• Hollandse boerensalade met tomaat, au-

gurk, kaas en rozijnen 
• Choriatiki: Griekse salade met feta en 

tomaat
• Tabouleh salade met ras el hanout
• Caesar salad met gerookte kip
>> Of kies uit de salades op pagina 30.

Kies uw brood assortiment vanaf € 1,86

Serveer brood met dips bij uw maaltijd
• Stokbroodassortiment met huis-

gemaakte kruidenboter
• Ciabatta met kruidenboter en 

pesto
• Pitabroodjes met Griekse tzatziki
• Naanbrood met mangochutney
>> Bekijk meer opties op pagina 29.

Kies uw maaltijd à 600 gram
Hieronder vindt u enkele van onze smakelijke maaltijden.

• Huisgemaakte lasagne bolognese met bechamelsaus en 
kaas

• Tortellini met ricotta & gegrilde paprika
• Griekse kip gyrosschotel met rode rijst
• Kruidenomelet met seizoensgroente en champignons met 

gebakken krieltjes
• Griekse moussaka
• Knapperige taco’s met veganistische bonenschotel, garni-

turen, tomatensalsa en guacamole
• Bal gehakt met sperziebonen en gebakken aardappels 
• Nasi goreng met ajam saté en tumis boontjes, atjar tjam-

poer, sambal en kroepoek
• Thaise Gele curry, tofu, papaja, bataat en verse munt met 

jasmijnrijst
• Tika masala, Indiaas gekruide kippendijen in tomaten-

saus met biryami 
• Mexicaanse gevulde aardappels met kidneybonen, avo-

cado en geraspte cheddar
• Kerriebloemkool met halloumi en pastinaakpuree
• Gerooserde pompoen met vegan feta en salsa verde
• Vegan Sheppard's pie met een puree van zoete aardappel
>> Bekijk alle opties op pagina 29.

Kies uw maaltijd uitbreiding naar smaak
Kies uit diverse salades, brood assortimenten en desserts

Kies uw 
maaltijd

Kies uw salade  
en brood

Kies uw 
dessert

Kies een passend dessert vanaf € 2,39

We hebben diverse desserts. Kies onder andere 
uit de volgende opties:
• Mousse van pure chocolade en avocado
• Tiramisu van koffielikeur en amaretti 
• Panna cotta met framboos
• Indonesische spekkoek
>> Bekijk meer opties op pagina 30.

Wist u dat 
al onze kip 
halal is?

24

Minimaal aantal personen
Al onze maaltijden zijn beschikbaar vanaf 
10 personen, uitgezonderd de vegetarische 
en veganistische gerechten wanneer die als 
aanvulling worden besteld. *Uitgezonderd 
de vegetarische lasagne en de vegetarische 
Griekse moussaka.

Servicekosten
Voor chafing dishes en toebehoren rekenen 
we een toeslag à € 1,20 per persoon.

Levertijden
Voor leveringen na 18:00u rekenen 
we een toeslag à € 27,50.

Servies
Servies kunt u los bij bestellen.

Vermeld het bij uw bestelling. Wij kun-
nen voorzien in de wettelijke allergenen. 
Dieetwensen zijn op aanvraag.

Allergieën?

Wij leveren standaard koud aan met 
opwarminstructie. Warme levering in 
overleg.

Koude levering

Bekijk alle opties en prijzen vanaf pagina 29.

Prijslijst
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Van Rooijen Catering

BASIS BUFFETTEN

Basis buffetten vanaf € 15,46
Veel keuze uit warme en koude gerechten

D
IN

ER
Bent u op zoek naar een diner invulling met meerdere warme en koude opties? Kies dan voor onze buffetten. Mochten 
onze basis buffetten minder geschikt zijn voor uw wensen, vraag dan vooral even naar de mogelijkheden. U kunt ook 
overwegen om een maaltijd bij te bestellen of eens te kijken bij onze luxe buffetten.

Kies een passend dessert vanaf € 4,59
Bijvoorbeeld ons Oosters dessert buffet. bestaand uit:
• Tropische fruitspies met lychee en ananas
• Indonesische spekkoek
• Tropische bavarois van passievrucht
• Chocolademousse met verse ananas en kokos
>> Bekijk meer opties op pagina 30.

Breid uit met dessert
Kies uit diverse dessert buffetten

Indisch
• Nasi goreng 
• Bami goreng 
• Stokjes saté ajam in pindasaus 
• Tumis boontjes 
• Oosterse salade 
• Kroepoek, atjar tjampoer & sambal goreng

Italiaans 
• Lasagna Bolognese 
• Penne regate met kip in pestosaus 
• Tomatensalade met mozzarella, olijven & 

vinaigrette 
• Pastasalade met gegrilde groente 
• Ciabatta, kruidenboter en pesto

Grieks
• Griekse gyrosschotel 
• Moussaka schotel 
• Griekse rode rijst 
• Griekse boerensalade
• Pitabroodje en tzatziki

Wist u dat 
al onze kip 
halal is?
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Minimaal aantal personen
Al onze buffetten en dessert buffetten zijn 
beschikbaar vanaf 25 personen.

Servicekosten
Voor chafing dishes en toebehoren rek-
enen we een toeslag à € 1,20 per persoon.

Levertijden
Voor leveringen na 18:00u rekenen 
we een toeslag à € 27,50.

Servies
Servies kunt u los bij bestellen. Bekijk 
de opties op pagina 32.

Vermeld het bij uw bestelling. Wij kun-
nen voorzien in de wettelijke allergenen. 
Dieetwensen zijn op aanvraag.

Allergieën?

Wij leveren standaard koud aan met 
opwarminstructie. Warme levering 
in overleg.

Koude levering

Caribisch
• Gehaktballetjes in chimichurrisaus 
• Taco’s met chili con carne 
• Antilliaanse rijst met bonen 
• Salade van watermeloen, ananas, rode ui en rode wijnazijn 
• Salade van kidneybonen, tomaat, mais en verse koriander 
• Maisbrood en nachochips met guacamole en tomatensalsa

Oosters vegan
• Jalfrezi met pompoen en cashew
• Gele curry, tofu, papaja, bataat en verse munt 
• Indiase briyani, rijstschotel met groente
• Geurige rijst frisse groene tuinkruiden
• Salade van watermeloen, ananas, rode ui en koriander
• Salade van noedels, koriander, rode peper en gember 
• Naanbrood met koriander-muntchutney en mangochutney

Stamppot buffet basis (vanaf 1 oktober)

• Boerenkoolstamppot 
• Hutspot 
• Rookworst 
• Gehaktbal 
• Spekjes 
• Mosterd en piccalilly

>> Bekijk de prijzen op pagina 30.
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Van Rooijen Catering

LUXE BUFFETTEN

Luxe buffetten vanaf € 20,79
Ruime keuze uit luxe gerechten

D
IN

ER
Bent u op zoek naar een diner invulling met meerdere opties van warme en koude gerechten? Maak dan een keuze uit onze luxe buffetten.Mochten onze 
luxe buffetten minder geschikt zijn voor uw wensen, vraag dan vooral even naar de mogelijkheden. U kunt ook overwegen om een maaltijd bij te bestellen.

Italiaans pasta
• Huisgemaakte lasagne bolognese met  

bechamelsaus en parmezaanse kaas
• Spaghetti alla puttanesca met tonijn, sperzie-

boontjes en zwarte olijven
• Penne rigate met kipreepjes in pestosaus 
• Tortellini met ricotta in een saus van gegrilde 

paprika
• Antipasti met prosciutto, mortadella, venkel- 

salami en groene olijven
• Salade met gegrilde groente, oregano en  

balsamico
• Insalata caprese met tomaat, mozzarella en 

pesto 
• Ciabatta en focaccia met kruidenboter en groene 

pesto

Bourgondisch boeren buffet
• Originele boeuf bourgignon met wortel, sjalot 

en kastanjechampignon
• Boeren visstoofpot met venkel en prei 
• Zacht gegaarde kalfssucade met jus van port, 

sjalot en rozemarijn 
• Coq au vin rouge van kipkarbonade, spekjes   

en zilverui
• Aardappel en ui gratin met oude Goudse kaas
• Verse ratatouille van courgette, aubergine, 

tomaat, ui en paprika
• Geurige rijst met frisse groene tuinkruiden 
• Charcuterie, palet van diverse worsten, 

vleeswaren en tafelzuur
• Hollandse visschotel, zalmsalade gegarneerd 

met diverse soorten vis
• Salade van geroosterde regenboogwortels en 

pastinaak 
• Diverse broodsoorten met licht gezouten room-

boter en fijne kruidenboter

Mediterraans
• Paella Valenciana met gegrilde kip, chorizo en 

gamba’s 
• Originele Griekse moussaka van aubergine en 

courgette 
• Stoofschotel van parelhoenfilet bereid op  

Portugese wijze 
• Tortilla van zoete aardappel, zontomaat en 

geitenkaas
• Italiaanse groente gegratineerd met mozzarella 

en parmesan 
• Gegrilde aardappelen met zongedroogde 

tomaatjes en rozemarijn 
• Tabouleh salade van gegrilde groente en ras el 

hanout 
• Salade Niçoise met tonijn, gekookte eitjes en 

sperziebonen 
• Griekse boerensalade met feta en kalamata 
• Boeren broodassortiment met diverse dippers

Kies een passend dessert buffet vanaf € 4,59
Bijvoorbeeld ons dessert buffet Mediterrané. bestaand uit:
• Panna cotta met framboos
• Tiramisu van koffielikeur en amaretti
• Baklava met pistache en honing
• Crème brûlée
>> Bekijk meer opties op pagina 30.

Breid uit met dessert
Kies uit diverse dessert buffetten

Wist u dat 
al onze kip 
halal is?
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Minimaal aantal personen
Al onze buffetten en dessert buffetten zijn 
beschikbaar vanaf 25 personen.

Servicekosten
Voor chafing dishes en toebehoren rek-
enen we een toeslag à € 1,20 per persoon.

Levertijden
Voor leveringen na 18:00u rekenen 
we een toeslag à € 27,50.

Servies
Servies kunt u los bij bestellen. Bekijk 
de opties op pagina 32.

Vermeld het bij uw bestelling. Wij kun-
nen voorzien in de wettelijke allergenen. 
Dieetwensen zijn op aanvraag.

Allergieën?

Wij leveren standaard koud aan met 
opwarminstructie. Warme levering 
in overleg.

Koude levering

>> Bekijk de prijzen op pagina 30.



Neem contact op: 0302642016

Van Rooijen Catering

LUXE BUFFETTEN

Luxe buffetten vanaf € 20,79
Ruime keuze uit luxe gerechten

D
IN

ER
Bent u op zoek naar een diner invulling met meer vegetarische of veganistische opties? Mochten onze luxe buffetten 
minder geschikt zijn voor uw wensen, vraag dan vooral even naar de mogelijkheden. U kunt ook overwegen om een 
maaltijd bij te bestellen.

Indisch
• Saté ajam in pindasaus
• Daging rendang: rundvlees in pittige kokossaus 
• Babi ketjap: varkensvlees in sojasaus 
• Tumis boontjes
• Sambal goreng telor, eieren in pittige saus
• Tempeh manis, pikante gebakken tempeh
• Bami goreng 
• Nasi kuning
• Kroepoek, atjar tjampoer, seroendeng en 

sambal oelek

Breid uit met dessert
Kies uit diverse dessert buffetten

Oosters vegan
• Jalfrezi met pompoen en cashew
• Dhal, Indiase curry met linzen
• Tempeh manis, pikante gebakken tempeh
• Gele curry, tofu, papaja, bataat en verse munt
• Indiase briyani, rijstschotel met groente
• Nasi kuning, Indonesiche gele rijst
• Salade van watermeloen, ananas, rode ui en 

koriander
• Salade van noedels, koriander, rode peper en 

gember
• Naanbrood, koriander-muntchutney en mango-

chutney

Wist u dat 
al onze kip 
halal is?
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Minimaal aantal personen
Al onze buffetten en dessert buffetten zijn 
beschikbaar vanaf 25 personen.

Servicekosten
Voor chafing dishes en toebehoren rek-
enen we een toeslag à € 1,20 per persoon.

Levertijden
Voor leveringen na 18:00u rekenen 
we een toeslag à € 27,50.

Vermeld het bij uw bestelling. Wij kun-
nen voorzien in de wettelijke allergenen. 
Dieetwensen zijn op aanvraag.

Allergieën?

Wij leveren standaard koud aan met 
opwarminstructie. Warme levering 
in overleg.

Koude levering

Kies een passend dessert buffet vanaf € 4,59                     
Bijvoorbeeld ons Boeren dessert buffet. bestaand uit:
• Trifle van vanille, boerenyoghurt en kersencoulis 
• Hangop met stroopwafel
• Chocolademousse met conference peer 
• Appelslof met vanilleroom
>> Bekijk meer opties op pagina 30.

Stamppot buffet luxe (vanaf 1 oktober)
• Ouderwetse boerenkoolstamppot 
• Hutspot van pompoen, pastinaak en ui 
• Spruitjes en preistamppot met kerrie, abrikoos 

en walnoot
• Stamppot rode kool met goudreinet en steranijs 
• Brabantse hachee van rundvlees en uien 
• Ambachtelijke slagersrookworst 
• Uitgebakken magere spekblokjes 
• Amsterdams tafelzuur: augurken, uien, grove 

mosterd en piccalilly

>> Bekijk de prijzen op pagina 30.



Neem contact op: 0302642016

Van Rooijen Catering

BARBECUE

Barbecue pakketten
Smaakvolle barbecue pakketten 

Maak een keuze uit ons gevarieerde aanbod barbecue pakketten. Bij al onze barbecue pakketten leveren 
wij een aantal standaard barbecue items. De barbecue, gas en nodige materialen zijn inbegrepen.

Vlees en Vis pakket € 22,60
• Barbecueworst
• Stokje kipsaté
• Hamburger
• Garnalenspies met knoflook kruidenmarinade
• Forel met fijne groente, kruiden en papilotte
• Gemarineerde zalmfilet op de huid
• Venkelsalade
• Komkommer-tomaatsalade
• Koolsalade
• Aardappelsalade
• Broodassortiment met kruidenboter
• Ravigottesaus
• Pinda-, knoflook-, cocktail- en barbecuesaus
• Barbecue, gas en nodige materialen

• Barbecueworst
• Stokje kipsaté
• Hamburger
• Chicken wings in cola marinade
• Spareribs
• Komkommer-tomaatsalade
• Koolsalade
• Aardappelsalade
• Broodassortiment met kruidenboter
• Pinda-, knoflook-, cocktail en barbecuesaus
• Barbecue, gas en nodige materialen

Vlees pakket € 15,46 Extra vlees pakket € 22,60
• Barbecueworst
• Stokje kipsaté
• Hamburger
• Bavette met Argentijnse chimichurri marinade
• Filet de cerdo: Peruaanse varkensfilet
• Varkenshaas saté
• Kippendij met piri piri
• Pastasalade met feta, tomaat en vinaigrette
• Komkommer-tomaatsalade
• Koolsalade
• Aardappelsalade
• Broodassortiment met kruidenboter
• Pinda-, knoflook-, cocktail- en barbecuesaus
• Barbecue, gas en nodige materialen

D
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Minimaal aantal personen
Barbecues zijn te bestellen vanaf 20 personen. 
M.u.v. het vegetarisch & vegan pakket. Deze is 
beschikbaar vanaf 5 personen.

Portionering barbecues
Onze barbecues bevatten 400 - 450 gram warme 
items en 350 - 400 gram koude bijgerechten.

Levertijden
Voor leveringen na 18:00u rekenen we 
een toeslag à € 27,50.

Servies
Servies kunt u los bij bestellen. Bekijk de 
oprie op pagina 32.

Vermeld het bij uw bestelling.
Allergieën?

Standaard krijgt u een gasbarbecue. Maar 
alles is mogelijk, van kolen barbecue tot 
smoker. Neem contact op voor advies.

Gasbarbecue

Wist u dat 
al onze kip 
halal is?

Vegetarisch en vegan pakket € 22,10

• Stokje vegetarische saté
• Maiskolf
• Shaslick van diverse verse groente
• Raw NoBeef burger van de Vegetarische Slager
• Taboulehsalade
• Komkommer-tomaatsalade
• Koolsalade
• Aardappelsalade
• Broodassortiment met kruidenboter, esfenaj en                

tomatensalsa
• Pinda-, knoflook-, cocktail- en barbecuesaus
• Barbecue, gas en nodige materialen

28

Barbecue opties
Extra vegetarische of vegan optie 

Voor de gasten met een vegetarisch of veganistische dieetwens 
hebben we een gecombineerd pakket samengesteld. Zo is er 
voor beide dieetwensen voldoende aanbod.

>> Bekijk de prijzen op pagina 30.



Neem contact op: 0302642016

Van Rooijen Catering

PRIJSLIJST DINER

Maaltijden 600 gram
Penne rigate met bolognesesaus (ook glutenvrij mogelijk 25301)
Penne rigate met kip in pestosaus
Lasagna bolognese 
Griekse kip gyrosschotel met rode rijst
Griekse moussaka
Balletje gehakt met sperziebonen en gebakken aardappels
Knapperige taco’s met chili con carne, garnituren, tomatensalsa 
en quacamole
Nasi goreng met ajam saté en tumis boontjes, inclusief atjar, 
sambal en kroepoek
Bami goreng met daging rendang en tumis boontjes, inclusief 
atjar, sambal en kroepoek
Tika masala, Indiaas gekruide kippendijen in tomatensaus 
met biryani
Spaghetti met bolognaisesaus glutenvrij

Maaltijden vegetarisch 600 gram
Vegetarische lasagne (mogelijk per 10 personen)
Tortellini met ricotta & gegrilde paprika
Vegetarische Griekse moussaka (mogelijk per 10 personen)
Kruidenomelet met seizoensgroente en champignons met 
gebakken krieltjes
Kerriebloemkool met halloumi en pastinaakpuree
Mexicaanse gevulde aardappels met kidneybonen, avocado en 
geraspte cheddar
Vegetarische Sheppard's pie met een puree van zoete aardappel

Maaltijden vegan 600 gram
Knapperige taco’s met veganistische bonenschotel, garnituren, 
tomatensalsa en guacamole
Ovenschotel met peulvruchten, zoete aardappel, aubergine, 
walnoten en artisjok met rijst 
Thaise gele curry, tofu, papaja, bataat en verse munt met 
jasmijnrijst 
Geroosterde pompoen met vegan feta en salsa verde
Vegan sheppard pie met een puree van zoete aardappel

Brood & dips
Stokbroodassortiment met huisgemaakte kruidenboter
Ciabatta met kruidenboter en pesto
Pitabroodje en tzatziki
Boeren broodassortiment met diverse smeersels & kruidenboter
Naanbrood met mangochutney

Side salads 100 gram 
Rauwkost salade
Tomatensalade
Oosterse salade

25300
25302
25303
25308
25309
25313
25319

25322

25323

25325

25301

25304
25305
25310
25314

25327
25328

25329

25320

25321

25326

25330
25331

25501
25502
25503
25504
25506

25400
25401
25402

€ 8,43 
€ 8,43 
€ 10,47 
€ 8,43 
€ 10,47 
€ 8,43 
€ 8,27 

€ 10,47 

€ 11,74 

€ 10,47 
 
€ 8,43

€ 10,47 
€ 10,47 
€ 10,47 
€ 8,43 

€ 10,47 
€ 10,47 

 € 10,47 

€ 8,27 

€ 10,47  

€ 10,47 

€ 10,47 
€ 10,47 

€ 1,86 
€ 2,16 
€ 2,16 
€ 2,59 
€ 2,59 

€ 1,38 
€ 1,38 
€ 1,38 

 

€ 9,19 
€ 9,19 
€ 11,42 
€ 9,19 
€ 11,42 
€ 9,19 
€ 9,01 

€ 11,41 

€ 12,80 

€ 11,41

€ 9,19

€ 11,41 
€ 11,41
€ 11,41
€ 9,19 

€ 11,41
€ 11,41
 
€ 11,41

€ 9,01 
 
€ 11,41 

€ 11,41 

€ 11,41 
€ 11,41 

€ 2,03 
€ 2,35 
€ 2,35 
€ 2,82 
€ 2,82 

€ 1,50 
€ 1,50 
€ 1,50 

Diner prijslijst
Productcode ProductcodePrijs excl. btw Prijs excl. btwPrijs incl. btw Prijs incl. btw
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Niet gevonden wat u zoekt?
Neem contact op en wij adviseren u graag. Stuur uw aanvraag naar offerte@vanrooijencatering.nl 
of bel 030 2642016.

Bestelling plaatsen
Plaats uw bestelling op info@vanrooijencatering.nl
Bekijk onze bestel- en leveringsvoorwaarden op pagina 3.

Prijzen
Van Rooijen Catering behoudt zich het recht om tussentijdse prijsaanpassingen te doen, wij zijn niet 
aansprakelijk voor typefouten en u kunt hier ook geen rechten aan ontlenen.



Neem contact op: 0302642016

Van Rooijen Catering

PRIJSLIJST DINER

Luxe side salads 150 gram 
Choriatiki: Griekse salade met feta en tomaat
Hollandse boerensalade met tomaat, augurk, kaas, 
rozijnen & yoghurtdressing
Caesar salad met gerookte kip, kerstomaatjes, 
croutons & caesar dressing
Salade Nicoise met tonijn, sperzieboontjes, gekookt ei 
& vinaigrette
California power salad met kalkoen, quinoa, spinazie, 
feta, avocado & mosterddressing
Pompoensalade met geitenkaas, quinoa & pompoenpitjes
Tabouleh salade met gegrilde groente & ras el hanoute
Salade met halloumi kaas, perzik, kikkererwten & groene 
asperges

Desserts 125 gram
Tiramisu van koffielikeur en amaretti
Panna cotta met framboos
Chocolademousse met conference peer
Indonesische spekkoek
Chocolademousse van avocado 
Boeren hangop gekarameliseerde peer & cookies
Boeren hangop bosvruchten & kersencoulis
Boeren hangop met imkerhoning, stroopwafel & cranberries
Fruitsalade in picardieglas

Dessert buffetten
Dessert buffet Mediterrané 
Dessert buffet Oosters
Dessert buffet Boeren

Basis buffetten
Italiaans
Grieks
Indisch
Caribisch
Oosters vegan
Stamppot (vanaf 1 oktober)

Luxe buffetten
Mediterraans
Italiaans pasta
Bourgondisch boeren
Indisch
Oosters vegan
Stamppot (vanaf 1 oktober)

Barbecue
Barbecue vlees pakket
Barbecue vlees & vis pakket
Barbecue extra vlees pakket
Barbecue vegetarisch & vegan pakket

Materialen
Chafing dishes, brandpasta en opschepbestek
Borden, bestek en servetten
Dessert lepel
Dessert vork
Dessertmaterialen & servies

22101
22102

22105

22106

22108

22109
22111
22112

25601
25602
25603
25604
25815
22221
22222
22223
22202

24301
24302
24303

24101
24102
24103
24104
24109
24107

24201
24202
24203
24204
24205
24209

24401
24402
24405
24407

31010
31011
33008
33007
31009

€ 3,42 
€ 3,42 

€ 4,00 

€ 4,00 

€ 4,00 

€ 4,00 
€ 4,00 
€ 4,00 

 
€ 2,39 
€ 2,39 
€ 2,39 
€ 3,26 
€ 3,26 
€ 2,39 
€ 2,39 
€ 2,39 
€ 2,61

€ 4,81 
€ 4,81 
€ 4,81 

€ 15,46 
€ 15,46 
€ 15,46 
€ 15,46 
€ 15,46 
€ 15,46 

€ 20,79 
€ 20,79 
€ 22,01 
€ 22,01 
€ 20,79 
€ 20,79 

€ 15,46 
€ 22,60 
€ 22,60 
€ 22,01 

€ 1,20 
€ 1,60 
€ 0,17 
€ 0,17 
€ 0,88 

€ 3,73 
€ 3,73 

€ 4,36 

€ 4,36 

€ 4,36 

€ 4,36 
€ 4,36 
€ 4,36 

€ 2,61 
€ 2,61 
€ 2,61 
€ 3,56 
€ 3,56 
€ 2,61 
€ 2,61 
€ 2,61 
€ 2,84

€ 5,24 
€ 5,24 
€ 5,24 

€ 16,85 
€ 16,85 
€ 16,85 
€ 16,85 
€ 16,85 
€ 16,85 

€ 22,66 
€ 22,66 
€ 23,99 
€ 23,99 
€ 22,66 
€ 22,66 

€ 16,85 
€ 24,64 
€ 24,64 
€ 23,99 

€ 1,45
€ 1,94 
€ 0,21 
€ 0,21
€ 1,06 

Diner prijslijst
Productcode ProductcodePrijs excl. btw Prijs excl. btwPrijs incl. btw Prijs incl. btw
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Niet gevonden wat u zoekt?
Neem contact op en wij adviseren u graag. Stuur uw aanvraag naar offerte@vanrooijencatering.nl 
of bel 030 2642016.

Bestelling plaatsen
Plaats uw bestelling op info@vanrooijencatering.nl
Bekijk onze bestel- en leveringsvoorwaarden op pagina 3.

Prijzen
Van Rooijen Catering behoudt zich het recht om tussentijdse prijsaanpassingen te doen, wij zijn niet 
aansprakelijk voor typefouten en u kunt hier ook geen rechten aan ontlenen.



Neem contact op: 0302642016

Van Rooijen Catering

PRIJSLIJST DINER

Diner dranken

Infused water 8 liter
Infused water citroengras, gember, peper 1 liter
Infused water komkommer, bessen en sinas 1 liter
Infused water limoen & citroen 1 liter

Bubbels
Prosecco 0.75 liter (enkel per 6 te bestellen)
Cava 0,75 liter (enkel per 6 te bestellen)
Alcoholvrije bubbel 0,75 liter (enkel per 6 te bestellen)
Moet & Chandon 0.75 (enkel per 6 te bestellen)

Diner dranken

Dranken
Witte huiswijn 0,75 liter (enkel per 6 te bestellen)
Rode huiswijn 0,75 liter (enkel per 6 te bestellen)
Rosé huiswijn 0,75 liter (enkel per 6 te bestellen)
Krat Heineken bier
Krat Heineken 0.0 / radler bier
Diverse frisdranken 1 liter
Plat water 0,75 liter
Bruisend water 0,75 liter
Jus d’orange Schulp 0,75 liter
Diverse dubbelsappen Schulp 0,75 liter
Appelsap Schulp 0,75 liter

Dranken op nacalculatie
Voor het drankenarrangement bij uw borrel kunt u kiezen uit 
diverse dranken. We schenken op nacalculatie. Dat betekent dat 
onaangebroken flessen niet berekend worden. Wel geldt een 
minimale bestedingswaarde van 50% van de afname. 

35035
35036
35037

36204
36203
36207
36206

36200
36201
36202
36102
36104
36002
36000
36001
35016
35015
35017

€ 7,25 
€ 7,25 
€ 7,25

€ 18,64 
€ 18,64 
€ 14,12 
€ 52,55 

 

€ 15,26 
€ 15,26 
€ 15,26 
€ 27,69 
€ 28,25 
€ 5,08 
€ 2,55 
€ 2,55 
€ 4,81 
€ 4,81 
€ 3,73

€ 7,90 
€ 7,90
€ 7,90

€ 22,56 
€ 22,56 
€ 15,39 
€ 63,59 
 

€ 18,46 
€ 18,46 
€ 18,46 
€ 33,50 
€ 30,79 
€ 5,54 
€ 2,78 
€ 2,78 
€ 5,24 
€ 5,24 
€ 4,07

Diner prijslijst
Productcode ProductcodePrijs excl. btw Prijs excl. btwPrijs incl. btw Prijs incl. btw
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Niet gevonden wat u zoekt?
Neem contact op en wij adviseren u graag. Stuur uw aanvraag naar offerte@vanrooijencatering.nl 
of bel 030 2642016.

Bestelling plaatsen
Plaats uw bestelling op info@vanrooijencatering.nl
Bekijk onze bestel- en leveringsvoorwaarden op pagina 3.

Prijzen
Van Rooijen Catering behoudt zich het recht om tussentijdse prijsaanpassingen te doen, wij zijn niet 
aansprakelijk voor typefouten en u kunt hier ook geen rechten aan ontlenen.



Neem contact op: 0302642016

Van Rooijen Catering

PRIJSLIJST MATERIALEN & SERVICE

Materiaal & service

Servicekosten

Toeslag maatwerk
Toeslag buffetten bij 10 - 20 personen
Toeslag buiten levertijden 07.00 - 18.00 uur
Toeslag feestdagen & zondag 

Glaswerk
Wijnglazen, per 25 stuks
Jus d’orange glazen, per 25 stuks
Bierglazen, per 49 stuks
Longdrinks, per 36 stuks
Champagneglazen, per 49 stuks
Waterglazen, per 25 stuks

Materiaal & service

Mastiek
Schaaltje voor yoghurt en fruit
Schilmesje voor handfruit
Vorkje voor fruitsalade
Chafing dishes, brandpasta en opschepbestek
Borden, bestek en servetten
Soepkom, lepel & servet
Dessert lepel
Dessert vork
Sideplates
Cocktailvorkjes
Sideplate, vorkje, servet

Disposables
Disposable bord
Disposable glazen luxe
Disposable vork
Disposable lepel
Disposable mes
Servetten luxe
Disposable bord, mes, vork en servet
Disposable soepkom, lepel & servet

31007
31000
31006
31001

33101
33101
33100
33102
33103
33105

31015
33029
33009
31010
31011
31012
33008
33007
33001
33009
31016

32000
32002
32003
32004
32005
23009
32011
32020

€ 37,50
€ 37,50
€ 27,50
€ 40,00 

€ 8,48 
€ 8,48
€ 13,84
€ 12,20
€ 16,61
€ 7,07

€ 0,44 
€ 0,17
€ 0,17
€ 1,20 
€ 1,60 
€ 1,10
€ 0,17
€ 0,17
€ 0,45
€ 0,17
€ 0,88

€ 0,68 
€ 0,29 
€ 0,25
€ 0,25
€ 0,25
€ 0,11
€ 1,30
€ 1,21 

€ 45,38 
€ 45,38
€ 33,28
€ 48,40 

€ 10,26 
€ 10,26
€ 16,75
€ 14,76
€ 20,10
€ 8,55

€ 0,53 
€ 0,21
€ 0,21
€ 1,45
€ 1,94
€ 1,33
€ 0,21 
€ 0,21
€ 0,54
€ 0,21
€ 1,06

€ 0,82
€ 0,35
€ 0,30
€ 0,30
€ 0,30
€ 0,13
€ 1,57
€ 1,46

Materialen en service prijslijst
Productcode ProductcodePrijs excl. btw Prijs excl. btwPrijs incl. btw Prijs incl. btw
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Niet gevonden wat u zoekt?
Neem contact op en wij adviseren u graag. Stuur uw aanvraag naar offerte@vanrooijencatering.nl 
of bel 030 2642016.

Bestelling plaatsen
Plaats uw bestelling op info@vanrooijencatering.nl
Bekijk onze bestel- en leveringsvoorwaarden op pagina 3.

Prijzen
Van Rooijen Catering behoudt zich het recht om tussentijdse prijsaanpassingen te doen, wij zijn niet 
aansprakelijk voor typefouten en u kunt hier ook geen rechten aan ontlenen.


