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Van Rooijen Catering
Bestelling plaatsen

Ontvangst bestelling

U kunt uw bestellingen doorgeven per mail op info@vanrooijencatering.nl.
Wanneer uw order verwerkt is, krijgt u altijd een bevestiging per email.

U controleert samen met de chauffeur de volledige bestelling bij ontvangst.
Vervolgens tekent u de afleverbon voor ontvangst. Indien niemand aanwezig
is tijdens de servicetijden op de afleverlocatie om voor ontvangst te tekenen,
wordt de bestelling zo goed mogelijk achtergelaten.

Termijn bestellingen

BESTEL
PROCE
DURE

Plaats uw bestelling voor 15 november. Om onze kwaliteits service en een
goede dienstverlening te kunnen garanderen is het belangrijk dat u op tijd uw
bestelling plaatst.
Uw bestelling voor lunches en koude hapjes kunt u een werkdag van tevoren
voor 14:00u bestellen. Uw bestelling voor alle overige producten kunt u drie
werkdagen van tevoren voor 14:00u bestellen.
Leveringen op zaterdag dienen uiterlijk donderdag voor 12:00u te zijn
doorgegeven. Leveringen op zon- en erkende feestdagen zijn in overleg en
dienen uiterlijk vijf werkdagen vóór de aflevering te zijn doorgegeven.
Uiteraard hebben wij grote bestellingen graag eerder van tevoren binnen als
dit al bekend is op locatie. Eventuele veranderingen kunnen dan nog 3
werkdagen van tevoren worden doorgegeven.
Bij leveringen op zon- en erkende feestdagen wordt een extra toeslag van
€35,00 excl. btw doorberekend. (30002)

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.
Annulering zonder kosten is mogelijk tot 48 uur voor levering. Bij annuleringen
minder dan 48 uur voor levering zal 50% van de order in rekening worden gebracht. Bij annuleringen minder dan 24 uur voor levering zal 100% van de order
in rekening worden gebracht.

Aanlevertijden
U kunt doorgeven hoe laat u de bestelling wenst te ontvangen, maar let op!
Aflevertijden voor 07:00u en na 18:00u zijn in overleg. Tevens rekenen we hier
een toeslag van € 25,00 excl. btw voor. (30018)
Wij leveren onze orders zoveel mogelijk in route. Dit betekent dat de aflevertijd
kan afwijken van de door u aangegeven aflevertijd. Wanneer u geen opslag- of
koelingsruimte heeft kunnen wij in overleg strakker tegen de gewenste
aflevertijd leveren.
Bij warme levering van maaltijden en buffetten hanteren we een levertijd van 1
uur voor aanvang van het diner. Hiermee voorkomen wij late levering door file
problemen.

Koude en warme levering
Wij leveren onze buffetten standaard koud aan. Warme levering is mogelijk
vanaf 30 personen. Bij warme levering voor minder dan 30 personen rekenen
we een vaste toeslag à € 45,00 excl. btw.

Toeslag minder personen
Onze maaltijden en buffetten kunnen worden besteld vanaf 20 personen.
Bestellingen bij minder personen gaan in overleg. In die gevallen rekenen we de
volgende toeslag percentages: 50% bij 0-10 personen, 35% bij 10-15 personen,
20% toeslag bij 15-20 personen.

Retour bestelling
U dient onze materialen vaatwasserschoon 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 manco’s worden op de
bon vermeld. 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 € 35,00
excl. btw. (30019)

Prijzen
Alle prijzen zijn terug te vinden in onze prijslijst. De prijzen staan zowel inclusief
als exclusief btw vermeld. 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 maandag over de voorgaande week. Het kan voorkomen dat
het statiegeld van uw weekendbestelling nog niet is verrekend, dit geschiedt
dan de volgende week.

Materiaal
Let op: ons assortiment is modulair opgebouwd. Dat wil zeggen dat onze
producten en eventuele materialen en servies apart besteld dienen te worden,
tenzij anders aangegeven.

Transport
Voor bestellingen binnen een straal van 25 kilometer rond ons bedrijf zijn wij
genoodzaakt om een vaste toeslag van € 10,00 excl. btw te berekenen voor
orders onder de € 75,00 excl. btw. (30003)
Voor bestellingen buiten een straal van 25 tot 50 kilometer rond ons bedrijf zijn
wij genoodzaakt om een vaste toeslag van € 15,00 excl. btw te berekenen voor
orders onder de € 150,00 excl. btw. (30004)
Voor bestellingen buiten een straal van 50 kilometer rond ons bedrijf worden de
transportkosten in overleg bepaald.
Zo herkent u onze vegetarische opties
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en onze veganistische opties.

Neem contact op: 0302642010

Van Rooijen Catering

ONTBIJT
&
LUNCH
Ontbijtbuffet
Lunchbuffet
Lunch gerechten
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ONTBIJT & LUNCH

Neem contact op: 0302642010

Van Rooijen Catering
14013

Ontbijtbuffet Kerst & Nieuwjaar

ONTBIJT
&
LUNCH

• Diverse smaakvolle broodsoorten
• Gesneden kerststol met gedroogde vruchten en amandelspijs
• Ambachtelijke zachte roomboter croissants
• Diverse heerlijke luxe vleeswaren
• Hollandse kazen en brie
• Diverse soorten jam en zoet beleg
• Roomboter en margarine
• Mini donuts met kerst chocolade
• Scrambled eggs met kastanjechampignons en truffel
• Verse gebakken ontbijtworstjes
• Verse fruitsalade
• Yoghurt van de lokale boer met huisgemaakte granola

Onze buffetten zijn te bestellen vanaf 20 personen.
Bij minder personen zijn we genoodzaakt een toeslag te rekenen (31000).
In regio Utrecht kunnen we warm leveren, daarbuiten wordt standaard
koud geleverd.
Neem voor de mogelijkheden rond warme levering contact op.
Indien gewenst kunt u bij onze buffetten de volgende materialen bestellen:

14023
• Pastasalade met kastanjechampignons, gorgonzola en truffel
• Pompoensalade met geitenkaas, quinoa en pompoenpitjes
• Salade van spinazie, linzen, snijbiet, granaatappel en yoghurt-muntdressing
• Plateau met gesneden kaassoorten: onder andere jong belegen, oude kaas,
tuinkruidenkaas en roombrie
• Plateau met diverse soorten rauwe ham, luxe vleeswaren, gerookte eendenborst
en wild paté, begeleid met tomatenchutney

Lunchbuffet Kerst & Najaar

ONTBIJT & LUNCH

Warmhoud- en opschepmaterialen
Borden, bestek en servetten
Cocktailvorkjes
Soepkommen, schotels, lepels en servetten
Saladbowls, vorken en servetten

31010
31011
33020
31012
31013

• Stoverij van kippendijen met herfstbok, pastinaak en mini mais
• In extra vierge olijfolie hard gebakken grove vergeten groenten
• Stamppot van broccoli en noten gegratineerd met oude kaas
• Geserveerd met een assortiment vers gebakken broodsoorten met boters

Levering & materialen

Lunch gerechten
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Levering & materialen

Hele beenham (7kg) in klem met honing-mosterdsaus en portsaus
Erwtensoep met gesneden worst
Romige pompoensoep met gember en kokosmelk

22175
22004
22006

Onze soepen zijn beschikbaar vanaf 10 personen en u krijgt 200 ml
per persoon. In regio Utrecht kunnen we warm leveren, daarbuiten
wordt standaard koud geleverd.

Pompoensalade met geitenkaas, quinoa en pompoenpitjes
Salade van vergeten groente, gekonfijte eend, witte rozijnen en
truffeldressing

22109
22115

Onze salades zijn beschikbaar vanaf 5 personen en u krijgt 150 gram
per persoon.

Soepkommen, schotels, lepels en servetten
Warmhoud- en opschepmaterialen
Borden, bestek en servetten

31012
31010
31011

Onze warme gerechten zijn beschikbaar vanaf 10 personen. In regio
Utrecht kunnen we warm leveren, daarbuiten wordt standaard koud
geleverd.

Neem contact op: 0302642010

Van Rooijen Catering

BORREL
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Tafelgarnituren
High tea
Dranken
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Van Rooijen Catering
Levering & materialen

Besteltermijn en levering

Onze specials zijn per stuk te bestellen en worden bezorgd inclusief
benodigd servies en materiaal.

Onze specials kunnen uiterlijk tot drie werkdagen van tevoren worden
besteld en worden geserveerd met bijpassend servies. De warme items
worden standaard koud geleverd. Neem contact op voor de
mogelijkheden rond warme levering. Specials worden per stuk besteld.

Welkomstdrankje

SPECIALS

23300

Voor uw borrel kunnen we champagneglazen verzorgen met uw logo in de
bodem. Het glas kan naar wens gevuld worden met diverse alcoholische
of alcoholvrije opties. Zo kunt u altijd een unieke toast uitbrengen.

Amuses
Een bonbon van in bieten gemarineerde zalm met mierikswortel en
gezouten citroen
Canneloni van appelgelei met zachte geitenkaascrème
Rillette van gekonfijte eend met in port gestoofde tutti frutti
Sashimi van tournedos met sesam, teriyakiparels en zeewiersalade
Amuselepel met gegrilde courgette en scampi
Een cornetto met mosterdcrème, redwood zalm en zwarte sesam

23301
23302
23303
23304
23305
23306

Koude spiesjes
Spies van vers fruit gepresenteerd op een plankje
Picardieglaasje met spiesjes mozzarella, tomaat en basilicum
Tumbler met graanhalmspiesjes met gamba’s en kerriemayonnaise

23063
23064
23065

Walking diner gerechten koud
Huisgemarineerde graved lachs met mosterdcrème
Carpaccio van hert met notensla, panchetta en een kaastuille
Rouleau van parelhoen met paddenstoelen, ratatouille van mini groente
en een saus van tijm
Eendenrillette met suikerbrood, gerookte eendenborst en framboos
Mousse en cheviche van forel met komkommer relish
Regionaal kaasplankje met appelstroop en vijgenbrood

23310
23311
23312
23313
23314
23315

Koude soepen
Koud soepje van wortel met een crème van zuurkool
Komkommer shotje met een pepertje

23320
23321

Walking diner gerechten warm
We leveren onze warme specials koud aan met opwarminstructie.
Desgewenst kunt u contact opnemen om een kok en oven te huren.
Hamburgertje van Waards rund en truffelmayonnaise
Burrito met pikante kip en cheddarkaas
Paprikaschuitje met tabouleh
Gevulde courgette met parelgort en paddestoelen
Stoofpannetje met kip, paddenstoel en mini aardappeltjes in rode wijn
Stoofpannetje met matelote van diverse vis, venkel en pernodsaus
Taipandoosje met noedels en pad thai
Saltimbocca met een duxelles van bospaddenstoelen
Spaanse aardappel tortilla met savta en pesto dressing
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23331
23332
23333
23334
23341
23342
23343
23344
23345

Neem contact op: 0302642010

Van Rooijen Catering
Receptiehapjes

23002

Onze receptiehapjes zijn enkel verkrijgbaar per schaal van 42 stuks.

HAPJES

• Komkommer met kruidenkaas
• Wrap met gerookte kalkoen
• Balletje gehakt
• Gevuld eitje
• Presentje met een bonbon van gerookte forelmousse
• Baguette met kipkerrie salade
• Pittenbakje met filet americaine

Luxe receptiehapjes

23032

Dit assortiment is verkrijgbaar vanaf 60 stuks. Afwijkende aantallen
worden naar boven afgerond met een veelvoud van 6. Gluten- en
lactosevrije opties zijn mogelijk (23033).
• Paté bonbon op een macarone met pesto tapenade
• Kip savarin met pittige mangospread
• Basket gevuld met parelcouscous en granaatappel
• Fruitbrood met een boule van geitenkaas en appelgelei
• Grofbruin brood met nieuwe haring en augurk
• Blini met gerookte zalm en crème fraiche

Luxe receptiehapjes: vegetarisch assortiment

23031

Dit assortiment is verkrijgbaar vanaf 50 stuks. Afwijkende aantallen
worden naar boven afgerond met een veelvoud van 5.
• Een boule van romige geitenkaas met gelei van appel
• Basket gevuld met parelgort en granaatappel
• Stokbroodje met bospaddenstoelentapenade, zontomaat en olijf
• Rode bieten savarin met pastinaak
• Gevulde komkommer met paprika hummus en reepjes gegrilde paprika

Luxe aperitief

23042

Til uw borrel naar een hoger niveau met de meest luxe variant van onze
receptiehapjes. Met deze aperitiefjes ontvangt u uw gasten in stijl.
Dit assortiment is verkrijgbaar vanaf 35 stuks. Afwijkende aantallen
worden naar boven afgerond met een veelvoud van 5.
• Canapé met steak tartaar, kwartel ei en truffelcrème
• Redwood zalm met een bonbon van zalmmousse, avocado, radijs en
haringkaviaar
• Canapé met gerookte eend en framboos, gegarneerd met een toefje
gevogeltemousse
• Brioche met romige camembert, radicchio, boerenmeisjes en
granaatappel
• Canapé met gerookte paling, foreleitjes en limoen
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Van Rooijen Catering
Kaas & worst assortiment

23061

Dit assortiment is beschikbaar vanaf 60 stuks.

HAPJES

23701

Dit assortiment à 750 gram is geschikt voor 10 personen en is te
bestellen in veelvoud van 10 personen.

• Utrechtse grachtenkaas
• Jonge Goudse kaas
• Kruidenkaas
• Gelderse kookworst
• Metworst
• Slagers grillworst
• Ossenworst
• Vocking worst
• Olijfjes, nootjes & mosterd

Ovenhapjes selectie

Knabbelplateau
• Gemengde noten
• Kaasstengels
• Olijven

Koud tapas assortiment

23703

Dit assortiment à 800 gram is geschikt voor 8 personen en is te
bestellen in veelvoud van 8 personen.
23010

Een heerlijke selectie van de beste koude Spaanse tapas, Italiaanse antipasti of Grieks/Turkse mezes. Geserveerd met olijven.

Dit assortiment is beschikbaar vanaf 40 stuks en wordt koud geleverd.
U warmt de hapjes in vijf minuten op in een oven op 180 graden.

Crudités

• Vleesbonbon in bladerdeeg
• Schuitje gevuld met krab en venkel
• Saucijzenbroodje met kip en mangochutney
• Mini quiche Lorraine
• Bootje met Hollandse kaasvulling en groene asperge

Luxe oven hamburgertjes
Dit assortiment is beschikbaar vanaf 40 stuks en wordt koud geleverd.
U warmt de hapjes in acht minuten op in een oven op 180 graden.
• Mini hamburger met lamsvlees en camembert
• Mini hamburger met rundvlees en cheddarkaas
• Mini hamburger met bacon en geitenkaas
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23704

Dit assortiment à 800 gram is geschikt voor 8 personen en is te
bestellen in veelvoud van 8 personen.

23011

Diverse rauwe groenten zoals komkommer, wortel en paprika.
Geserveerd met hummus en een heerlijke yoghurtknoflooksaus
om in te dippen.

Hollands borrelplankje

23705

Dit assortiment à 800 gram is geschikt voor 10 personen en is
te bestellen in veelvoud van 10 personen.
Diverse soorten lokale kazen, vleeswaren, gedroogde worst,
kesbeke tafelzuur en gemengde noten.

Neem contact op: 0302642010

Van Rooijen Catering
High tea Sheffield

23802

Dit assortiment is beschikbaar vanaf 10 personen. U kunt ook thee en
gekookt water bestellen (35028) en servies (31014).

HIGH
TEA

• Scones met jam en clotted cream
• Quiche Lorraine
• Danish pastry
• Carrot cake en rabarbercake
• Macarones, brownies, muffins, donuts
• Huisgemaakt banana bread
• Luxe Belgische bonbons
• Fingersandwiches
• Assortiment midi wraps

Sweet break

23803

Dit assortiment bestaat uit vijf verschillende zoete hapjes en is
beschikbaar vanaf 10 personen. U krijgt vier items per persoon.
• Muffin
• Mini donut
• Macarone
• Brownie
• Banana bread

Zoete items
Diverse soorten cake
Assortiment Belgische bonbons
Assortiment macarones
Mini muffins
Mini donuts
Dommetje
Petit fours
Petit fours met logo
Scones met jam en clotted cream
Gesorteerd luxe gebak
Zakje koekjes van de Koekfabriek à 200 gram
Huisgemaakte banana bread à 600 gram

Zoete eindejaars hapjes
23821
23822
23823
23824
23825
23827
23828
23829
23830
23831
23832
23833

Oliebollen naturel
Oliebollen met krent
Appelflappen

11821
11822
11804

Biologische hartige taart
Onze hartige taarten worden koud afgeleverd met snijplank en
mes. U warmt de hartige taart in 5 minuten op in een oven op 180
graden. U krijgt 4 à 5 porties uit een stuk.
Quiche Lorraine
Quiche courgette, paprika en brie
Quiche spinazie en kastanjechampignons
Quiche pittige aubergine
Borden, bestek & servetten
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23810
23811
23812
23813
31011

Neem contact op: 0302642010

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

DRANK

Maatwerk
Heeft u speciale wensen wat de dranken voor uw borrel betreft?
Neem dan vooral contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Dranken
Witte huiswijn 0,75 L
Rode huiswijn 0,75 L
Rosé huiswijn 0,75 L
Mousserende wijn 0,75 L
Krat Heineken bier
Krat Heineken 0.0 bier
Krat Radler 0.0
Diverse frisdranken 1 L
Plat water 0,75 L
Bruisend water 0,75 L
Jus d’orange Schulp 0,75 L
Diverse dubbelsappen Schulp 0,75 L
Appelsap Schulp 0,75 L

36200
36201
36202
36204
36102
36115
36106
36002
36000
36001
35016
35015
35017

Glaswerk & materialen
Wijnglazen, per 25
Jus d’orange glazen, per 25
Bierglazen fluitjes, per 49
Longdrinks, per 36
Champagneglazen, per 49

33073
33024
33013
33080
33031

Nieuw: de Blade tap van Heineken
Blade biertap, werkt met Heineken, Heineken 0.0, Brand IPA en meer
Blade 8 L fust Heineken
Blade 8 L fust Heineken 0.0

33084
36210
36211

De blade fusten worden niet op nacalculatie verstrekt en dienen 3
werkdagen van tevoren te worden besteld.
Neem contact op voor taps met grotere capaciteit.
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DINER
Fine dining
Kerst buffet
Winter buffet
Dessert
Bier garten
Winter barbecue
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Neem contact op: 0302642010

Van Rooijen Catering
Sit down diner & walking diner
Onderstaand menu is beschikbaar als sit down diner en als walking diner variant.
Bij het sit down diner heeft u de keuze uit een drie of vier gangen diner. U krijgt het
diner op borden geserveerd. Desgewenst kunt u bestek en servetten bestellen. Dit
is beschikbaar vanaf 10 personen.

FINE
DINING

Het walking diner arrangement is beschikbaar vanaf 20 personen en wordt geserveerd inclusief borden en bestek. U krijgt twee voorgerechten, één tussengerecht,
twee hoofdgerechten en één dessert.
In beide gevallen krijgt vooraf ook brood met olie, boter en zout. Koksbegeleiding
(50101) is bij deze arrangementen absoluut nodig.
Voorgerecht
• Carpaccio van hert met parmezaan en notensla
• Steak tartaar met sjalotten compôte en gebakken kwartelei
• Gerookte zalm met crème van avocado en gemarineerde groenten
• Sashimi van tonijn met zeewier salade en sesam dressing
• Groene salade met gemarineerde artisjok en gekonfijte rode paprika
• Quinoa salade met tomatensalsa, mint en koriander
Tussengerecht / soep
• Soep van geroosterde fles pompoen met stukjes gerookte kip
• Tom ka kai, rijkelijk gevuld met diverse groenten
• Soep van het seizoen
Hoofdgerecht
• Gebakken tournedos met wortelcrème en rozemarijn (supplement)
• Spies van gemarineerde kippendijen omwikkeld met pancetta en gele curry
• Gebakken zalmmoot met noedels en wok groenten
• Zacht gegaarde kabeljauw met mie de pain, groene asperge en witte wijn saus
• Rode puntpaprika gevuld met linzen en groenten van het seizoen
• Spaanse aardappel tortilla met aubergine kaviaar en pesto dressing
Nagerecht
• Huisgemaakte tiramisu met decoratie van het seizoen
• Chocolade brownie met pecannoten, karamel en hazelnoten ijs
• Puntje reypenaar met luxe noten melange, appelstroop en vijgenbrood
Sit down diner 3 gangen
Sit down diner 4 gangen
Walking diner arrangement

26200
26201
28203

Totale ontzorging
Zoekt u meer dan alleen heerlijk eten? Wij voorzien ook in alle personele en
facilitaire behoeftes. Denk hierbij aan serverend personeel, dranken, glaswerk,
buffet- of statafels en ander meubilair en aankleding naar wens. U kunt voor uw
aanvraag altijd even contact opnemen door te bellen naar 030 2642016 of te
mailen naar offerte@vanrooijencatering.nl.
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Neem contact op: 0302642010

Van Rooijen Catering
Levering & materialen

KERST
BUFFET

Onderstaande buffetten zijn beschikbaar vanaf 20 personen en worden binnen regio
Utrecht standaard warm geleverd.
Buiten regio Utrecht wordt standaard koud geleverd.
Neem contact op voor de mogelijkheden rond warme levering.
Bij minder personen zijn we genoodzaakt een toeslag te rekenen (31000).
Voor de warme levering leveren we ook warmhoud- en opschepmaterialen (31010).
Indien gewenst kunt u ook borden, bestek en servetten bestellen (31011).

Kerst & najaar luxe portie à 850 gram
• Zalmmootje op gesmoorde venkel, sesamzaadjes en saus van pinot gris
• Hazenpeper met pruimen, cranberries en pecannoten
• Varkenshaaspuntjes met portobello in een saus van grove mosterd
• Stamppotje van rode kool met cranberry en rode peer

24253

• Plateau met diverse opgemaakte vissoorten en schaaldieren
• Plateau met luxe soorten ham, stoofperen, cranberry compôte en uienconfituur
• Kleurrijke salade met vergeten groente van het seizoen
• Pastasalade met kastanjechampignons, gorgonzola en truffel
• Vers gebakken broodassortiment met kruiden- en gezouten roomboter

Kerst & najaar huisspecialiteit

portie à 850 gram
24254
• Parelhoender met rode kool, perenstroop en trappistenbier
• Gemarineerde kabeljauwfilet met een sabayon van witte wijn en dragon
• Stoverij van wild met grove groenten, rode port, rozemarijn en peperkoek
• Puree van zoete aardappel met salie en grove Zaanse mosterd
• Aardappel gratin met Himalaya zout en jong belegen kaas
• Gepocheerde zalmforel op een plateau van luxe vis en schaaldieren
• Plateau met diverse soorten rauwe ham, luxe vleeswaren, gerookte
eendenborst en wild paté, begeleid met tomatenchutney
• Pompoensalade met geitenkaas, quinoa en pompoenpitjes
• Kleurrijke salade met vergeten groente van het seizoen
• Vers gebakken broodassortiment met kruiden- en gezouten roomboter

Huisspecialiteit wild buffet portie à 850 gram
• Parelhoender met rode kool, perenstroop en trappistenbier
• Wilde zalm op gesmoorde venkel, sesamzaadjes en saus van pinot gris
• Hazenpeper met pruimen, cranberries en pecannoten
• Puree van zoete aardappel met salie en grove Zaanse mosterd
• Aardappel gratin met Himalaya zout en jong belegen kaas

24205

• Pompoensalade met geitenkaas, quinoa en pompoenpitjes
• Salade van vergeten groente, gekonfijte eend, witte rozijnen en truffeldressing
• Plateau met diverse soorten rauwe ham, luxe vleeswaren, gerookte
eendenborst en wild paté, begeleid met tomatenchutney
• Vers gebakken broodassortiment met kruiden- en gezouten roomboter
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Neem contact op: 0302642010

Van Rooijen Catering
Levering & materialen

WINTER
BUFFET

Onderstaande buffetten zijn beschikbaar vanaf 20 personen en worden binnen regio
Utrecht standaard warm geleverd.
Buiten regio Utrecht wordt standaard koud geleverd.
Neem contact op voor de mogelijkheden rond warme levering.
Bij minder personen zijn we genoodzaakt een toeslag te rekenen (31000).
Voor de warme levering leveren we ook warmhoud- en opschepmaterialen (31010).
Indien gewenst kunt u ook borden, bestek en servetten bestellen (31011).

Stamppotten

portie à 750 gram

24250

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

Stamppotten luxe

portie à 850 gram
• Ouderwetse boerenkoolstamppot
• Hutspot van wortels en uien
• Spruitjesstamppot met gegrilde paprika
• 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

24251

Utrechts boerenbuffet

portie à 850 gram
24205
• Kalfsribstuk gegaard in port, sjalot en rozemarijn
• Utrechtse Vijfschaft met gebakken vockingworst
• Spakenburgs stoofpotje met al het goede uit de Zuiderzee
• Stoofvlees van Waards rund en Utrechts donker bier van de Leckere
• Aardappelschotel met Reypenaer, kerstomaatjes en penen
• Zuurkoolschotel met boomgaardvruchten uit de Krommerijnstreek
• Hollandse boerensalade met kaasblokjes, augurk en yoghurtdressing
• Kleurrijke salade met vergeten groente van het seizoen
• Witlofsalade met rozijnen-vanillevinaigrette
• Vossebessen compôte en appel compôte
• Broodassortiment met kruidenboter en gezouten roomboter
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Neem contact op: 0302642010

Van Rooijen Catering
Materialen
Indien gewenst kunt u schoteltjes, vorkjes, lepeltjes en servetten
bestellen (31016).

Grand dessert Venetië

DESSERT

25832

Dit assortiment is beschikbaar vanaf 30 personen en komt met
alle benodigde opschepmaterialen. Bij minder personen zijn we
genoodzaakt een toeslag te rekenen.
• Triangel van roomijs en framboos
• Bombe van cassis en bosbessen
• Prado van pure chocolade
• Profiterole met melkcholade
• Butterscotch bavarois met cake
• Tropische baverois met passievruchten
• Mini tartelettes met witte chocolademousse
• Forêt noire met witte en pure chocolade
• Mini bosvruchten baverois bonbons
• Diverse mini eclairs
• Tropische fruit salade met papaya, mango en ananas
• Weckpotjes gevuld met romige chocolademousse

Grand dessert Toscane

25831

Dit assortiment is beschikbaar vanaf 20 personen en komt met alle
benodigde opschepmaterialen. Bij minder personen zijn we genoodzaakt een toeslag te rekenen.
• Bande van aardbei
• Bavarois van speculaas en amandel
• Champagnebavarois met witte chocolade
• Verse fruitsalade
• Profiteroles met melkchocolade
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Van Rooijen Catering
Duits buffet
Met dit uitgebreide buffet leg je de basis voor een sfeervolle bijeenkomst
in gemütliche Duitse ambiance. De culinaire invulling is verder aan te
vullen met alles om een echt bier garten feest neer te zetten.

BIER
GARTEN

17
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• Jägertopf: jachtschotel van rundvlees, champignons, wortels en bier
• Braadworst met curry en sauerkraut
• Hühnerfrikassee: kip in champignon-roomsaus
• Boeren omelet
• Gebakken krieltjes
• Witte rijst
• Kartoffelsalat
• Herzhafter knödel salat met noodles, paprika, prei en spek
• Kaltes platte: assortiment van diverse kazen, bierworst, Zwartswalder
schinken, gerookt varken met ui, peper salami, mosterd, mierikswortel
crème, augurk en uien
• Diverse soorten brood met kruidenboter

24156

Levering & materialen
Onderstaande buffetten zijn beschikbaar vanaf 20 personen en worden
binnen regio Utrecht standaard warm geleverd.
Buiten regio Utrecht wordt standaard koud geleverd.
Neem contact op voor de mogelijkheden rond warme levering.
Bij minder personen zijn we genoodzaakt een toeslag te rekenen (31000).
Voor de warme levering leveren we ook warmhoud- en opschepmaterialen
(31010).
Indien gewenst kunt u ook borden, bestek en servetten bestellen (31011).

Bier garten: aankleding, meubilair & meer
Zoekt u meer dan alleen een heerlijk buffet? Wij voorzien ook in alle personele en facilitaire behoeftes. Denk hierbij aan biertafels, bierbanken, koks,
servies, serverend personeel, dranken, glaswerk en ander meubilair en
aankleding naar wens. Neem contact op: 030 2642016.

Neem contact op: 0302642010

Van Rooijen Catering
Winter barbecue

WINTER
BBQ

24408

• Licht gerookte speenvarken kotelet met peperkorrels
• Traditionele Duitse braadworst
• Brochette van hertenbiefstuk met rozemarijn
• Gemarineerde kalkoenfilet ingerold met katenspek
• Argentijnse bavette met chimichurri
• Garnalenspies in knoflookolie
• Forel met fijn gesneden groente en kruiden
• Braaipoppers: gevulde puntpaprika’s
• Ratatouille op een prikker
Deze barbecue wordt begeleid met onderstaande bijgerechten:
• Pompoensalade met geitenkaas, quinoa en pompoenpitjes
• Salade van vergeten groente, gekonfijte eend, witte rozijnen & truffeldressing
• Grove mosterd, stroganoff en jagersaus
• Stoofpeertjes, cranberrycompote en uienconfituur
• Oudhollands broodassortiment met kruiden- en gezouten roomboter

Levering en materialen
Onze wereld barbecues zijn te bestellen vanaf 10 personen. De gerechten
worden in een koelbox geleverd. U krijgt standaard een gasbarbecue
inclusief toebehoren. Heeft u liever een kolen barbecue, een big green egg
of een smoker? Neem contact op: 030 2642016.

Dieetwensen of allergieën?
Heeft u dieetwensen? Onze luxe en huisspecialiteit barbecues bevatten
vlees, vis en veganistische opties. Heeft u verdere vragen of is er sprake
van een allergie? Neem contact op: 030 2642016.

Koksbegeleiding, meubilair & aankleding
Zoekt u meer dan alleen een smakelijk barbecue assortiment? Wij voorzien
ook in alle personele en facilitaire behoeftes. Denk hierbij aan koks, servies,
serverend personeel, dranken, glaswerk, buffet- of statafels en ander
meubilair en aankleding naar wens. Neem contact op: 030 2642016.
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Van Rooijen Catering

PRIJZEN

Artikel
ONTBIJT & LUNCH
Ontbijtbuffet Kerst & Nieuwjaar
Lunchbuffet Kerst & Najaar
Hele beenham (7kg) met honing-mosterdsaus en portsaus
Pistolet beenham met honing - mosterdsaus (170 gram)
Erwtensoep met gesneden worst
Romige pompoensoep met gember en kokosmelk
Pompoensalade met geitenkaas, quinoa en pompoenpitjes
Salade van vergeten groente, gekonfijte eend, witte rozijnen en truffeldressing
Soepkommen, schotels, lepels en servetten
Vorkjes voor levering in tumbler glas
Toeslag bij minder personen
Warmhoud- en opschepmaterialen
Bord, bestek & servet
Schaaltje voor yoghurt en fruitsalade
Dessert lepel
BORREL
Specials
Welkomstdrankje
Amuses
Bonbon van in bieten gemarineerde zalm met mierikswortel en citroen
Canneloni van appelgelei met zachte geitenkaascrème
Rillette van gekonfijte eend met in port gestoofde tutti frutti
Sashimi van tournedos met sesam, teriyakiparels en zeewiersalade
Amuselepel met gegrilde courgette en scampi
Een cornetto met mosterdcrème, redwood zalm en zwarte sesam
Koude spiesjes
Spies van vers fruit
Picardieglaasje met spiesjes mozzarella, tomaat en basilicum
Tumbler met graanhalmspiesjes met gamba’s en kerriemayonnaise
Walking diner gerechten koud
Huisgemarineerde graved lachs met mosterdcrème
Carpaccio van hert met notensla, panchetta en een kaastuille
Rouleau van parelhoen met paddenstoelen, ratatouille van mini groente en een
saus van tijm
Eendenrillette met suikerbrood, gerookte eendenborst en framboos
Mousse en cheviche van forel met komkommer relish
Regionaal kaasplankje met appelstroop en vijgenbrood
Koude soepen
Koud soepje van wortel met een crème van zuurkool
Komkommer shotje met een pepertje
Walking diner gerechten warm
Hamburgertje van Waards rund met truffelmayonnaise
Burrito met pikante kip en cheddarkaas
Paprikaschuitje met tabouleh
Gevulde courgette met parelgort en paddestoelen
Stoofpannetje met kip, paddenstoel en mini aardappeltjes in rode wijn
Stoofpannetje met matelote van diverse vis, venkel en pernodsaus
Taipandoosje met noedels en pad thai
Saltimbocca met een duxelles van bospaddestoelen
Spaanse aardappel tortilla met savta en pesto dressing
Artikel
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Productcode

Prijs excl. btw

Prijs incl. btw

Pagina

14013
14023
22175
22150
22004
22006
22109
22115

€ 14,10 p.p.
€ 17,88 p.p.
€ 113,21 p.s.
€ 3,54 p.p.
€ 3,25 p.p.
€ 3,25 p.p.
€ 3,54 p.p.
€ 3,54 p.p.

€ 15,37 p.p.
€ 19,49 p.p.
€ 123,40 p.s.
€ 3,86 p.p.
€ 3,54 p.p.
€ 3,54 p.p.
€ 3,86 p.p.
€ 3,86 p.p.

5
5
5
5
5
5
5
5

31012
30001
36700
36701
36706
36133

€ 1,50 p.s.
€ 35,00
€ 1,00 p.p.
€ 1,50 p.s.
€ 1,00 p.s.
€ 0,25 p.s.

€ 1,82 p.s.
€ 42,35
€ 1,82 p.s.
€ 1,82 p.s.
€ 1,21 p.s.
€ 0,30 p.s.

23300

€ 4,01 p.s.

€ 4,37 p.s.

23301
23302
23303
23304
23305
23306

€ 2,36 p.s.
€ 2,36 p.s.
€ 2,36 p.s.
€ 2,36 p.s.
€ 2,36 p.s.
€ 2,36 p.s.

€ 2,57 p.s.
€ 2,57 p.s.
€ 2,57 p.s.
€ 2,57 p.s.
€ 2,57 p.s.
€ 2,57 p.s.

23063
23064
23065

€ 1,70 p.s.
€ 1,70 p.s.
€ 3,73 p.s.

€ 1,85 p.s.
€ 1,85 p.s.
€ 4,07 p.s.

23310
23311
23312

€ 5,61 p.s.
€ 5,61 p.s.
€ 5,61 p.s.

€ 6,11 p.s.
€ 6,11 p.s.
€ 6,11 p.s.

23313
23314
23315

€ 5,61 p.s.
€ 5,61 p.s.
€ 5,61 p.s.

€ 6,11 p.s.
€ 6,11 p.s.
€ 6,11 p.s.

23320
23321

€ 1,98 p.s.
€ 1,98 p.s.

€ 2,16 p.s.
€ 2,16 p.s.

23331
23332
23333
23334
23341
23342
23343
23344
23345
Productcode

€ 3,73 p.s.
€ 3,73 p.s.
€ 3,73 p.s.
€ 3,73 p.s.
€ 5,61 p.s.
€ 5,61 p.s.
€ 5,61 p.s.
€ 5,61 p.s.
€ 3,73 p.s.
Prijs excl. btw

€ 4,07 p.s.
€ 4,07 p.s.
€ 4,07 p.s.
€ 4,07 p.s.
€ 6,11 p.s.
€ 6,11 p.s.
€ 6,11 p.s.
€ 6,11 p.s.
€ 4,07 p.s.
Prijs incl. btw

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Neem contact op: 0302642010
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Receptiehapjes
Receptiehapjes per schaal à 42 stuks
Luxe receptiehapjes vanaf 60 stuks
Luxe receptiehapjes: vegetarisch assortiment vanaf 50 stuks
Luxe aperitief vanaf 35 stuks
Kaas & worst vanaf 60 stuks
Warme hapjes
Ovenhapjes selectie
Luxe ovenhamburgertjes
Tafelgarnituren
Knabbelplateau 10 personen
Koud tapasgarnituur 8 personen
Crudités tafelgarnituur 8 personen
Hollands borrelplankje 10 personen
High tea
High tea Sheffield
Sweet break
Zoete items
Diverse soorten cake
Assortiment Belgische bonbons
Assortiment macarones
Mini muffins
Mini donuts
Petit fours
Petit fours met logo
Diverse zoete koffiekoekjes van de Koekfabriek
Scones met jam en clotted cream
Gesorteerd luxe gebak
Zakje koekjes van de Koekfabriek à 200 gram
Huisgemaakte banana bread à 600 gram
Zoete eindejaars hapjes
Oliebol naturel
Oliebol met krent
Appelflap
Biologische hartige taart
Quiche Lorraine
Quiche courgette, paprika en brie
Quiche spinazie en kastanjechampignons
Quiche pittige aubergine
Borden, bestek & servetten
Dranken
Witte huiswijn 0,75 L
Rode huiswijn 0,75 L
Rosé huiswijn 0,75 L
Mousserende wijn 0,75 L
Krat Heineken bier
Krat Heineken 0.0 bier
Krat Radler 0.0
Diverse frisdranken 1 L
Sourcy plat water 1 L
Sourcy bruisend water 1 L
Jus d’orange Schulp 0,75 L
Diverse dubbelsappen Schulp 0,75 L
Appelsap Schulp 0,75 L
Artikel

Pagina
23002
23032
23031
23042
23061

€ 47,14 p.s.
€ 1,46 p.s.
€ 1,51 p.s.
€ 1,75 p.s.
€ 0,80 p.s.

€ 51,38 p.s.
€ 1,59 p.s.
€ 1,65 p.s.
€ 1,91 p.s.
€ 0,87 p.s.

23010
23011

€ 1,13 p.s.
€ 1,65 p.s.

€ 1,23 p.s.
€ 1,80 p.s.

23701
23703
23704
23705

€ 22,50 p.s.
€ 37,69 p.s.
€ 24,95 p.s.
€ 37,69 p.s.

€ 24,53 p.s.
€ 41,08 p.s.
€ 27,20 p.s.
€ 41,08 p.s.

23802
23803

€ 14,10 p.p.
€ 4,67 p.s.

€ 15,37 p.p.
€ 5,09 p.s.

23821
23822
23823
23824
23825
23827
23828
23829
23830
23831
23832
23833

€ 0,80 p.s.
€ 1,65 p.s.
€ 1,42 p.s.
€ 1,42 p.s.
€ 1,42 p.s.
€ 2,45 p.s.
€ 2,78 p.s.
€ 0,57 p.s.
€ 2,78 p.s.
€ 3,06 p.s.
€ 5,90 p.s.
€ 8,96 p.s.

€ 0,87 p.s.
€ 1,80 p.s.
€ 1,55 p.s.
€ 1,55 p.s.
€ 1,55 p.s.
€ 2,67 p.s.
€ 3,03 p.s.
€ 0,62 p.s.
€ 3,03 p.s.
€ 3,34 p.s.
€ 6,43 p.s.
€ 9,77 p.s.

11821
11822
11804

€ 0,90 p.s.
€ 0,94 p.s.
€ 1,65 p.s.

€ 0,98 p.s.
€ 1,02 p.s.
€ 1,80 p.s.

23810
23811
23812
23813
31011

€ 8,95 p.s.
€ 10,95 p.s.
€ 10,95 p.s.
€ 10,95 p.s.
€ 1,50 p.s.

€ 9,76 p.s.
€ 11,94 p.s.
€ 11,94 p.s.
€ 11,94 p.s.
€ 1,82 p.s.

10
10
10
10

36200
36201
36202
36204
36102
36115
36106
36002
36000
36001
35016
35015
35017
Productcode

€ 13,50 p.s.
€ 13,50 p.s.
€ 13,50 p.s.
€ 16,50 p.s.
€ 24,50 p.s.
€ 25,00 p.s.
€ 25,00 p.s.
€ 4,50 p.s.
€ 2,25 p.s.
€ 2,25 p.s.
€ 4,25 p.s.
€ 4,25 p.s.
€ 3,30 p.s.
Prijs excl. btw

€ 16,34 p.s.
€ 16,34 p.s.
€ 16,34 p.s.
€ 19,96 p.s.
€ 29,65 p.s.
€ 27,25 p.s.
€ 27,25 p.s.
€ 4,91 p.s.
€ 2,45 p.s.
€ 2,45 p.s.
€ 4,63 p.s.
€ 4,63 p.s.
€ 3,60 p.s.
Prijs incl. btw

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
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Wijnglazen, per 25
Jus d’orange glazen, per 25
Bierglazen fluitjes, per 49
Longdrinks, per 36
Champagneglazen, per 49

33073
33024
33013
33080
33031

€ 7,50 p.s.
€ 7,50 p.s.
€ 12,25 p.s.
€ 10,80 p.s.
€ 14,70 p.s.

€ 9,08 p.s.
€ 9,08 p.s.
€ 14,82 p.s.
€ 13,07 p.s.
€ 17,79 p.s.

Blade biertap, werkt met Heineken, Heineken 0.0, Brand IPA en meer
Blade 8 L fust Heineken
Blade 8 L fust Heineken 0.0

33084
36210
36211

€ 25,00 p.s.
€ 33,75 p.s.
€ 36,25 p.s.

€ 30,25 p.s.
€ 40,84 p.s.
€ 43,86 p.s.

26200
26201
28203
50101

€ 32,50 p.p.
€ 36,50 p.p.
€ 42,50 p.p.
€ 45,00 p.p.

€ 35,43 p.p.
€ 39,79 p.p.
€ 46,33 p.p.
€ 49,05 p.p.

24253
24254
24255
31010
31011

€ 18,40 p.p.
€ 23,54 p.p.
€ 23,54 p.p.
€ 1,00 p.p.
€ 1,50 p.s.

€ 20,07 p.p.
€ 25,66 p.p.
€ 25,66 p.p.
€ 1,21 p.p.
€ 1,82 p.s.

14
14
14

24205
24250
24251
31010
31011

€ 23,54 p.p.
€ 13,68 p.p.
€ 18,40 p.p.
€ 1,00 p.p.
€ 1,50 p.s.

€ 25,66 p.p.
€ 14,91 p.p.
€ 20,07 p.p.
€ 1,21 p.p.
€ 1,82 p.s.

15
15
15

25831
25832
31016
24156
31010
31011

€ 6,13 p.p.
€ 9,39 p.p.
€ 0,80 p.s.
€ 18,40 p.p.
€ 1,00 p.p.
€ 1,50 p.s.

€ 6,68 p.p.
€ 10,24 p.p.
€ 0,97 p.s.
€ 20,07 p.p.
€ 1,21 p.p.
€ 1,82 p.s.

24408
31011

€ 21,65 p.p.
€ 1,50 p.s.

€ 23,60 p.p.
€ 1,82 p.s.

DINER
Fine dining
Sit down diner 3 gangen
Sit down diner 4 gangen
Walking diner arrangement
Koksbegeleiding per uur, minimale afname zes uur
Kerst buffet
Kerst / Najaar luxe
Kerst / Najaar huisspecialiteit
Huisspecialiteit wild buffet
Warmhoud- en opschepmaterialen
Borden, bestek en servetten
Winter buffet
Utrechts boerenbuffet
Stamppotten
Stamppotten luxe
Warmhoud- en opschepmaterialen
Borden, bestek en servetten
Dessert
Grand dessert Toscane
Grand dessert Venetië
Schoteltje, vorkje, lepeltje en servet
Duits buffet
Warmhoud- en opschepmaterialen
Borden, bestek en servetten
Barbecue
Winter barbecue
Borden, bestek & servetten
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