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Neem contact op: 0302642010

Van Rooijen Catering
Bestelling plaatsen

Ontvangst bestelling

U kunt uw bestellingen doorgeven per mail: 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

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.

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.
Let op!

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.

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.

Bij leveringen op zon- en erkende feestdagen wordt een extra toeslag van
€35,00 excl. btw doorberekend. (30002)

Bij breuk en/of manco’s worden de materialen doorbelast tegen
vervangingswaarde.

Bestelling annuleren

Het ophalen van de bestelling geschiedt bij de volgende levering of anders in
overleg. Buffetten worden indien mogelijk de volgende dag opgehaald.

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.
U kunt doorgeven hoe laat u de bestelling wenst te ontvangen. 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)

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.

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.

Factuur

De maaltijden en buffetten leveren we bij voorkeur 1 uur voor aanvang van het
diner warm aan. Hiermee voorkomen wij late levering door file problemen.

Materiaal

Transport & levering
We hanteren vaste bezorgkosten à € 8,00 excl. btw. Bij het leveren van meubilair en andere zaken dan food & beverage gaan de transportkosten in overleg.
Warme levering is mogelijk vanaf 30 personen. Bij warme levering van buffetten
en maaltijden voor minder dan 30 personen rekenen we een toeslag van
€ 45,00.

BESTELPROCEDURE

U dient onze materialen vaatwasserschoon retour aan te bieden. Dus de
materialen dienen vrij van etensresten te zijn gesorteerd.

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.

Aanlevertijden
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Retour bestelling

Wij factureren op de maandagochtend over de voorgaande week. Het kan
voorkomen dat het statiegeld van uw weekendbestelling nog niet is verrekend,
dit geschiedt dan de volgende week.
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.

Zo herkent u onze vegetarische opties

en onze veganistische opties.

Neem contact op: 0302642010

Van Rooijen Catering

ONTBIJT
&
LUNCH
Lunches
Speciale lunch
Grab & Go
Lunchpakketten
Buffetten
Lunch gerechten
Zoet, fruit & dranken
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ONTBIJT & LUNCH

Neem contact op: 0302642010

Van Rooijen Catering
Basis lunch
Dagverse witte en bruine bollen met divers hartig beleg.
Uitbreiding met rozijnen- of mueslibol mogelijk.

LUNCH

2 broodjes
2 broodjes met rozijnenbol / mueslibol
2 broodjes met bijpassend garnituur
2 broodjes met bijpassend garnituur en rozijnenbol / mueslibol
2 broodjes hallal met rozijnenbol / mueslibol

12801
12803
12805
12807
12809

12802
12804
12806
12808

Luxe lunch
Diverse dagverse luxe harde en zachte broodjes met divers
hartig beleg.
3 broodjes per persoon met bijpassend garnituur
3 broodjes waarvan 1/3 vis beleg met bijpassend garnituur
2 broodjes en 1 rozijnenbol met bijpassend garnituur
3 broodjes per persoon zonder bijpassend garnituur
3 broodjes waarvan 1/3 vis beleg zonder bijpassend garnituur
2 broodjes en 1 rozijnenbol zonder bijpassend garnituur

12810
12812
12813
12815
12817
12818

12811
12814
12816
12819

Boerderij lunch
Dik gesneden boterhammen van onze regionale bakker met
hartig beleg en garnituur.
3 dik gesneden en ruim belegde boterhammen
3 dik gesneden boterhammen hallal belegd

12319
12312

12320

Midi lunch
Assortiment midi broodjes met divers hartig beleg.
Twijfelt u over de portionering? Wij adviseren u graag!
• Witte bol prosciutto di parma, sla, zontomaat, pijnboompit en parmesan
• Maïs bol chimichurrie beef, rucola, ceasardressing, zontomaatjes en pamesan
• Bietenbroodje Old Amsterdam, tomatentapenade, rucola & tomaat
• Pompoen ciabatta brie met snijbiet en tomaat
• Pagnotella peasano jong belegen gezond met mosterdspread
• Vikingsandwich roomkaas en gerookte zalm, lente ui en chuka wakame
• Ciabatta huisgemaakte paprika hummus en gegrilde groente
• Kampioentje hummus, pulled chicken, ras el hanoute mayonnaise,
sla, rode paprika en tomaat
3 broodjes per persoon
4 broodjes per persoon
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ONTBIJT & LUNCH

12823
12825

12824
12826

Neem contact op: 0302642010

Van Rooijen Catering
Allergieën en dieetwensen
Wij houden graag rekening met uw allergieën en dieetwensen.
Hieronder vindt u onze gestandaardiseerde lunches voor de vaakst
voorkomende aanvragen.

SPECIALE
LUNCH

Veganistische lunch

12343

Luxe lunch met diervrije producten. Per persoon krijgt u vier items uit
onderstaande assortiment.
• Halve ciabatta tomatentapenade, spinazie en komkommer
• Halve volkoren ciabatta bieten hummus, rucola en nootjes
• Halve zonnepit pistolet met savta spread en rucola
• Halve meergranen pistolet met paprika spread en augurk
• Wrap met biologische bonen salade, paprika en koriander
• Wrap met hummus en diverse gegrilde groente

Lactosevrij dieet?
Onze veganistische lunch is tevens geschikt voor een lactose- of
melkvrij dieet. In ons HACCP kwaliteitssysteem is een procedure voor
lactosevrij produceren.
12337

Glutenvrije lunch
Deze lunch bestaat uit 4 sneeën glutenvrij brood, gevarieerd belegd
met glutenvrij beleg en garnituur. In ons HACCP kwaliteitssysteem is
een procedure voor glutenvrij produceren aanwezig.

English lunch

12324

12325

12828

12829

Lunch assortiment bestaande uit een luxe clubsandwich, een
frisse wrap en een gevulde muffin per persoon.

Duurzame lunch
Deze lunch biedt al het lekkere van de streek. Deze lokale
producten zijn puur natuur en overvol van smaak. U krijgt
een biologische rozijnenbol, een desembonk van onze lokale
bakker en een zacht luxe biologisch broodje. Allemaal belegd
met garnituren, vleeswaren en kaas uit de regio.
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ONTBIJT & LUNCH

Neem contact op: 0302642010

Van Rooijen Catering
Sandwiches

GRAB
& GO

Sandwich kip mangochutney
Sandwich bacon & ei
Sandwich kaas gezond
Sandwich gerookte zalm
Sandwich kip caesar
Sandwich mozzarella caprese
Sandwich BLT

Levering Grab & Go
11721
11722
11723
11724
11725
11726
11727

Wraps
Wrap kaas gezond
Wrap pulled makreel barbecue
Wrap pulled chicken ras el hanoute

Ons grab & go items biedt ruim de keuze uit dagverse producten
die ideaal zijn voor onderweg of voor verkoop in uw restaurant.
Al onze grab & go items zijn beschikbaar vanaf 5 stuks, behalve
onze poké bowls. Die zijn beschikbaar vanaf 10 stuks.
Onze tosti’s en panini’s worden dagvers bereid in onze eigen keuken. Let op: ze moeten nog wel terplekke worden afgebakken.

11715
11716
11717

Baguette & ciabatta
Witte baguette gerookte zalm
Witte baguette Utrechtse Vocking ossenworst
Tarwe baguette huisgemaakte tonijnsalade
Tarwe baguette ham & kaas gezond
Tarwe baguette brie
Ciabatta jong belegen gezond
Witte baguette Old Amsterdam, rucola, tomatentapenade en tomaat
Ciabatta chia roast beef
Ciabatta met prosciutto di parma
Ciabatta hummus gegrilde groente

11700
11701
11702
11703
11704
11705
11706
11707
11708
11709

Verse tosti’s (zelf af te bakken)
Boerentosti maisbrood met achterham & Goudse kaas
Boerentosti donker volkoren met pesto, mozzarella & tomaat
Boerentosti volkoren met Goudse kaas, chorizo, paprika & groene peper
Tosti kaas
Tosti ham & kaas
Tosti salami & kaas

Poké bowls
Onze poké bowls zijn beschikbaar vanaf 10 stuks en u krijgt 280
gram per persoon. De bowls worden mono verpakt in disposables
en worden geleverd inclusief vork en stokjes.
Poké met Japanse omelet en sojasaus
Poké met sashimi tonijn en sojasaus
Poké met verse zalm en sojasaus

11765
11766
11767

11740
11741
11742
11730
11731
11732

Verse panini’s (zelf af te bakken)
Panini ham & kaas
Panini caprese
Panini chicken pesto
Panini tonijn
Panini geitenkaas met zontomaatjes
Panini Indiase kip

11751
11752
11753
11754
11755
11756

Salad bowls 150 gram
Thaise salade met ananas en pulled chicken
Verse salade met tonijn en ei
Klassieke caesar salad met croutons
Hollandse boerensalade met oude kaas
Griekse boerensalade met feta
Halloumi salade met perzik

11759
11760
11761
11762
11763
11764

Dessert
Boeren hangop gekarameliseerde peer & cookies
Boeren hangop bosvruchten en kersencoulis uit de Krommerijnstreek
Boeren hangop met imkerhoning, stroopwafel & cranberries
Verse fruitsalade
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11770
11771
11772
11773

Ready to go!
Bij onze salad shakers krijgt u meteen een vorkje.

Ready to go!
Bij onze desserts krijgt u meteen een vorkje of lepeltje.

Neem contact op: 0302642010

Van Rooijen Catering
Basis lunchpakket
• Bruin broodje met kaas
• Wit broodje met ham
• Bekertje melk
• Stuk handfruit

LUNCH
PAKKET

Standaard variant
Vegetarische variant met wit broodje eiersalade

12012
12013

Luxe lunchpakket
• Bruin broodje met jong belegen kaas
• Wit broodje met achterham
• Rozijnenbol
• Bekertje melk
• Appel
• Candybar
Standaard variant
Vegetarische variant met wit broodje eiersalade

12030
12031

Huisspecialiteit lunchpakket
• Bruin broodje met kaas
• Clubsandwich bacon & ei
• Rozijnenbol
• Bekertje melk
• Fruitsalade met vorkje
• Appel
Standaard variant
Vegetarische variant met clubsandwich mozzarella & gegrilde groente

12032
12033

Lunchpakket maatwerk
Het is ook mogelijk om een lunchpakket op maat samen te stellen.
Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken: 030 2642016.
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ONTBIJT & LUNCH

Neem contact op: 0302642010

Van Rooijen Catering
Ontbijtbuffet luxe

BUFFET

14015

• Diverse smaakvolle broodsoorten
• Ambachtelijke zachte roomboter croissants
• Plateau met heerlijke soorten ham en luxe vleeswaren
• Plateau met diverse gesneden Hollandse kazen en brie
• Diverse soorten jam en zoet beleg
• Roomboter en margarine
• Diverse soorten handfruit

Lunchbuffet luxe

14024

Dit lunchbuffet is beschikbaar vanaf 20 personen en wordt koud geleverd.
Warme levering is mogelijk vanaf 30 personen.

Pasen & Voorjaar

14012

• Diverse smaakvolle verse broodsoorten
• Gesneden amandel paasbrood
• Ambachtelijke zachte roomboter croissants
• Diverse heerlijke luxe vleeswaren
• Hollandse kazen en brie
• Diverse soorten jam en zoet beleg
• Roomboter en margarine
• Mini muffins en paaseitjes
• Scrambled eggs met lente ui en bieslook
• Verse gebakken ontbijtworstjes
• Gekookte eieren
• Yoghurt van de lokale boer met granola en imkerhoning

• Tomatensoep met grove tomaten en basilicum
• Boeren groentesoep met grove stukken groente
• Broodassortiment van diverse broodsoorten
• Schalen met diverse heerlijke vleeswaren
• Schalen met Hollandse kazen en brie
• Diverse soorten jam en zoet beleg
• Roomboter en margarine
• Hollandse boeren salade met frisse yoghurtdressing
• Caesar salad met gerookte kip, kerstomaatjes, croutons en caesardressing
• Verse fruitsalade
• Beenham met honing-mosterdsaus
• Mini hamburger van Waards rund

Lunchbuffet Power

14026

Dit lunchbuffet is beschikbaar vanaf 20 personen en wordt koud geleverd.
Warme levering is mogelijk vanaf 30 personen.
• Groene smoothie van banaan, spinazie en hennepzaad
• Speltbaguette met hummus en kiprollade
• Born baguette met gerookte zalm en zeewiersalade
• California power salad met kalkoen, quinoa, feta, avocado en mosterddressing
• Salade van spinazie, limoen, snijbiet, granaatappel en yoghurt-muntdressing
• Pompoensoep met gember, kokosmelk en gesneden desembrood

Levering & materialen
Onze buffetten zijn te bestellen vanaf 20 personen. Bij minder personen
zijn we genoodzaakt een toeslag te rekenen. Onze buffetten worden
standaard koud geleverd. Neem contact op voor de mogelijkheden rond
warme levering. Indien gewenst kunt u bij onze buffetten de volgende
materialen bestellen:
Warmhoud- en opschepmaterialen
Borden, bestek en servetten
Cocktailvorkjes
Soepkommen, schotels, lepels en servetten
Saladbowls, vorken en servetten
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31010
31011
33020
31012
31013

Neem contact op: 0302642010

Van Rooijen Catering
Verse salades

Meer warme gerechten?

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

LUNCH
GERECHT

Wilt u voor uw warme gerechtjes nog meer keuze? Kijk dan eens bij
onze warme tapas op pagina 15!

Choriatiki: Griekse salade met feta en tomaat
Hollandse boerensalade met komkommer, tomaat, augurk, kaas,
rozijnen, yoghurtdressing
Pastasalade met tomaat, paprika, komkommer, feta, spekjes en
groene olijven
Insalata caprese: met pesto gemarineerde mozzarella en tomaat
Caesar salad met gerookte kip, kerstomaatjes, croutons en caesar
dressing
Salade Nicoise met tonijn, sperzieboontjes, gekookt ei en vinaigrette
Salade geitenkaas met rucola, walnoten en honing-tijm dressing
California power salad met kalkoen, quinoa, spinazie, feta, avocado, paprika, komkommer en mosterddressing
Pompoensalade met geitenkaas, quinoa en pompoenpitjes
Frisse salade van spinazie, linzen, snijbiet, granaatappel en
yoghurt-muntdressing
Tabouleh salade met gegrilde groente en ras el hanoute
Salade met halloumi kaas, perzik, kikkererwten en groene asperges
Thaise salade van pulled chicken, ananas, cashewnoot en een frisse
limoendressing

22106
22107
22108

Saladbowls, vorken en servetten
Vorkjes voor levering in tumbler glas
Salade couvert

31013
33020
33027

22101
22102
22103
22104
22105

22109
22110
22111
22113
22116

Warme gerechten
Onze warme gerechten zijn beschikbaar vanaf 10 personen en worden
standaard koud geleverd inclusief chafing dishes, opschep materialen en
brandpasta. Neem contact op voor de opties rond warme levering.
Bij onderstaande gerechten krijgt u 170 gram:
Pistolet beenham met honing - mosterdsaus
Balletje gehakt uit jus met een broodje en diverse sauzen
Mais pistolet met warme pulled pork en verse tomatensalsa
Taco schelpen met vegetarische chili, tomatensalsa, crème fraiche en
koriander
Aubergineschotel met limabonen
Bij onderstaande gerechten krijgt u 120 gram:
Albondiga’s con salsa de tomato
Portugese kebap van kip piri piri
Twee stokjes saté met kroepoek en atjar tjampoer
Mini hamburgertje van Waards rund met truffelmayonnaise
Mexicaanse fajita’s gevuld met kruidige kip

22150
22151
22152
22153
22154

22160
22161
22162
22163
22164
31011

Borden, bestek en servetten

Salade mono verpakt
Wij leveren onze salades standaard in bulk vorm. Heeft u uw salade
liever mono verpakt? Dat kan voor een kleine toeslag. Standaard krijgt
u dan een salad bowl. Heeft u liever glaswerk? We kunnen de salade
ook in een tumbler leveren in porties van 100 gram.

Huisgemaakte soepen
Onze soepen zijn beschikbaar vanaf 10 personen en u krijgt 200 ml per
persoon. De soepen worden standaard koud geleverd. Neem contact
op voor de opties rond warme levering.
Heldere kippensoep met een vleugje kerrie
Boeren groentesoep met grove stukken groente
Toscaanse tomatensoep met grove tomaat en basilicum
Erwtensoep met gesneden worst
Soep van gegrilde paprika en venkel
Romige pompoensoep met gember en kokosmelk
Champignon room soep met kleine stukjes bieslook
Hollandse tomatensoep met balletjes
Gebonden romige bospaddenstoelensoep
Indiase tika masala soep met kokos en koriander
Mosterdsoep met broccoli en crème fraiche
Indonesische pindasoep met kip en taugé
Soepkommen en lepels
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LUNCH

22001
22002
22003
22004
22005
22006
22007
22008
22009
22010
22011
22012
31012

Neem contact op: 0302642010

Van Rooijen Catering
Handfruit en fruitsalade

ZOET,
FRUIT
&DRANK

Coupe met verse fruitsalade
Picardie glas met verse fruitsalade
Picardie glas met meloen cocktail
Picardie glas met verse aardbeien en clotted cream
Picarde glas met kiwi, ananas en een klein beetje rietsuiker
Divers handfruit
Spies van vers fruit
Schilmesje voor het handfruit
Vorkje voor de fruitsalade

LUNCH

22201
22202
22203
22204
22205
35500
23063

Diverse soorten muffins
11801
Bakkers gevulde koek
11802
Double chocolate brownie
11803
Appelflappen
11804
Midi Danish pastry
11805
Pain au chocolat
11806
Eierkoek
11807
Huisgemaakte banana bread à 600 gram
23833
Sweet break: mini donut, mini muffin, brownie, macaron & banana bread 23803
Boeren hangop gekarameliseerde peer & chocolate chip cookies
22221
Boeren hangop bosvruchten en kersencoulis uit de Krommerijnstreek
22222
Boeren hangop met imkerhoning, stroopwafel & cranberries
22223
Rabarbercake met slagroom
22231
Carrot cake met slagroom
22232

Lunch dranken
Halfvolle melk 1 liter
Karnemelk 1 liter
Halfvolle melk 0,25 liter
Karnemelk 0,25 liter
Optimel 1 liter, diverse smaken
Optimel 0,25 liter, diverse smaken
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
Boeren melk 1 liter
Boeren karnemelk 1 liter
Biologische appelsap Schulp 0,75 liter
Biologische jus d’orange Schulp 0,75 liter
Plat water 0,75 L
Bruisend water 0,75 L

Als handfruit leveren we standaard appels, peren, sinaasappels en
bananen en in de winter mandarijnen.

33061
33020

Zoete extra’s

Verse smoothie aardbei & banaan
Verse smoothie papaya, mango & ananas
Verse gezonde groente smoothie
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Vers handfruit
150 gram
100 gram
100 gram
100 gram
100 gram

35000
35001
35004
35005
35011
35010
35017
35016
35015
35021
35022
35023
35002
35003
35019
35018
36000
36001

Nieuwjaars traktaties
Vanaf 1 november tot 8 januari kunt u bij ons terecht voor al
uw nieuwjaars lekkernijen.
Oliebol naturel
Oliebol met krent
Appelbeignet

11821
11822
11823

Meer zoet?
Kijk ook eens op pagina 21 bij onze zoete items!

Infused water (8 liter)
Bestel bij uw infused water ook waterglaasjes (33069).
Citroengras, gember & verse peper
Komkommer, bessen & sinaasappel
Limoen & citroen

35030
35031
35032

Glaswerk & disposable glazen
Streng disposable bekertjes à 50 stuks
Longdrinks, per 36 stuks
Jus d’orange glazen, per 25 stuks
Koffie en/of thee kopjes inclusief schotel en lepel

32006
33080
33024
33063

35012
35013
35014

Neem contact op: 0302642010

Van Rooijen Catering

BORREL
Receptiehapjes
Specials
Warme hapjes
Tafelgarnituren
High tea
Dranken
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BORREL

Neem contact op: 0302642010

Van Rooijen Catering
Receptiehapjes

23002

Onze receptiehapjes zijn enkel verkrijgbaar per schaal à 42 stuks.

HAPJES

• Komkommer met kruidenkaas
• Wrap met gerookte zalm
• 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

Kaas & worst assortiment

23061

Dit assortiment is beschikbaar vanaf 60 stuks.
• Utrechtse grachtenkaas
• Jonge Goudse kaas
• Kruidenkaas
• Gelderse kookworst
• Metworst
• Slagers grillworst
• Ossenworst
• Vocking worst
• Olijfjes, nootjes & mosterd
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Neem contact op: 0302642010

Van Rooijen Catering
Welkomstdrankje

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.

SPECIALS

Besteltermijn en levering
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.

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 Waards rund met notensla, panchetta en een kaastuille
Vitello tonato met rucola, kappertjes, tomaatpareltjes en
tonijnmayonnaise
Eendenrillette met suikerbrood, gerookte eendenborst en framboos
Mousse en cheviche van forel met komkommer relish
Regionaal kaasplankje met appelstroop en vijgenbrood

Koude soepen
Waterglaasje met gazpacho en een topping van rode pesto olie
Komkommer shotje met een pepertje

23310
23311
23312
23313
23314
23315
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

23331
23332
23333
23334
23341
23342
23343
23344
23345

Salades
Al onze maaltijdsalades kunnen ook in tumbler glas per portie van 100
gram worden geleverd. Bekijk het assortiment op pagina 10.

Nagerecht
Bekijk onze diverse mono dessert opties op pagina 25.
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Van Rooijen Catering
Ovenhapjes selectie

23010

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.

WARME
HAPJES

• 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

23011

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

Warme tapas
Onze warme tapas worden koud geleverd per 1000 gram in RVS bakken
met opwarminstructie. We leveren terra cotta schalen voor de presentatie.
Indien gewenst kunnen we chafing dishes, brandpasta en opschepmaterialen
leveren. Vraag naar de mogelijkheden.
Shaslick met verse mediterrane groente in tomatensaus
Pollo al pin pin, pittig gekruide drumsticks
Albondigas con salsa de tomato
Japanse Yakitori				
Gehaktballetjes in pindasaus
Met linzen en geitenkaas gevulde kastanjechampignons
Portugese kebap van kip piri piri
Noodle stick pad thai
Cevapcici’s, klein spiesje lamsgehakt
Spies van knoflookgamba’s gerold in serannoham

20 stuks
20 stuks
20 stuks
30 stuks
20 stuks
20 stuks
10 stuks
40 stuks
20 stuks
20 stuks

23601
23602
23603
23604
23605
23606
23607
23608
23609
23610

Hartige taart
Bekijk ook ons assortiment hartige taarten op pagina 17.
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Van Rooijen Catering
Knabbelplateau

23701

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

TAFEL
GARNI
TUUR

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

Crudités

23704

Dit assortiment à 800 gram is geschikt voor 8 personen en is te
bestellen in veelvoud van 8 personen.
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.
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Van Rooijen Catering
High tea London

23801

Dit assortiment is beschikbaar vanaf 10 personen.

HIGH
TEA

• Assortiment midi wraps
• Scones met jam en clotted cream
• Macarones, brownies, muffins, donuts
• Huisgemaakt banana bread
• Luxe Belgische bonbons

High tea Sheffield

23802

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

Midi wraps

00050

Een ruim assortiment midi wraps belegd met vleeswaren, vis en
vegetarische ingrediënten. Dit assortiment is verkrijgbaar vanaf
40 stuks.
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00051

Een ruim assortiment finger sandwiches belegd met vleeswaren,
vis en vegetarische ingrediënten. Dit assortiment is verkrijgbaar
vanaf 40 stuks.

Zoete items
Diverse soorten cake
Assortiment Belgische bonbons
Assortiment macarones
Mini muffins
Mini donuts
Dommetje
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

Finger sandwiches

Meer zoet?
23821
23822
23823
23824
23825
23826
23827
23828
23829
23830
23831
23832
23833

Kijk ook eens op pagina 11 bij onze zoete extra’s!

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

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
Prosecco 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 Heineken Blade tap
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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Neem contact op: 0302642010

Van Rooijen Catering

DINER
Fine dining
Maaltijden
Buffetten
Dessert
Barbecues
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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 waards rund 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
• Gemarineerde aardbeien met sinaasappel sabayon en pistache ijs
• 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. Voor dit soort
aanvragen werken wij graag samen met INVINI Evenementen & Gastronomie. Zij
leveren food & beverage van het hoogste niveau op elke schaal. U kunt voor uw
aanvraag altijd even contact opnemen: 030 2642016.
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Van Rooijen Catering
Maaltijden

MAAL
TIJDEN

Penne rigate met bolognesesaus, ciabatta en kruidenboter
Kip kerrie met rijst en groene rauwkost salade
Balletje gehakt met sperziebonen en gebakken aardappels
Boeren omelet met gebakken aardappeltjes en rauwkost salade
Penne rigate met kip in pestosaus en tomatensalade
Griekse gyrosschotel met rode rijst, brood en tzatziki
Coq au vin met rijst en ratatouille
Knapperige taco’s met chili con carne, garnituren en crème fraiche
Spare ribs met kruidige aardappel wedges en caesar salad
Bonenschotel met knapperige taco’s, garnituren en tomatensalsa
Boerenkool met rookworst en jus (oktober t/m maart)

25101
25102
25103
25104
25105
25106
25107
25108
25109
25110
25111

Maaltijden luxe
Lasagna bolognese met ciabatta en frisse Italiaanse salade
Vegetarische lasagna met ciabatta en frisse Italiaanse salade
enkel vanaf 10 personen te bestellen!
Nasi goreng met ajam saté en tumus boontjes
Bami goreng met daging rendang en sayur lodeh
Hutspot met stoofvlees en Amsterdams tafelzuur (oktober t/m maart)
Paella Valenciana met gegrilde kip, chorizo en mosselen
Tortellini met ricotta, gegrilde paprika en insalata caprese
Gegratineerde canneloni fungi tomatensaus & ciabatta met pesto
Griekse moussaka met stokbrood en tzatziki
Glutenvrije penne rigate met goed gevulde bolognesesaus

25122
25135
25124
25126
25127
25128
25130
25131
25134
25159

Levering & materialen
Al onze maaltijden zijn beschikbaar vanaf 8 personen. Een uitzondering hierop zijn
de vegetarische en veganistische gerechten wanneer die als aanvulling worden
besteld bij andere maaltijden.
We hanteren porties à 650 gram per persoon. We leveren de maaltijden standaard
koud aan. Wenst u warme levering? Vraag naar de mogelijkheden.
Indien gewenst leveren we warmhoud- en opschepmaterialen (31010). U kunt ook
borden, bestek en servetten bestellen (31010).
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Van Rooijen Catering
Levering & materialen
Onderstaande buffetten zijn beschikbaar vanaf 20 personen en worden
standaard koud geleverd. Bij 10-19 personen zijn we genoodzaakt een toeslag te
rekenen (31000).
Wenst u een warme levering? Vraag naar de mogelijkheden.

BUFFET

We hanteren porties à 750 gram per persoon. Indien gewenst leveren we ook
warmhoud- en opschepmaterialen (31010). U kunt ook borden, bestek en servetten bestellen (31011).
Bij aanpassing vanwege eventuele dieetwensen zijn we genoodzaakt een maatwerk toeslag te rekenen. We raden bij dieetwensen dan ook aan om bij onze
andere buffetten te kijken.

Italiaans

24101

• Lasagna Bolognese
• Penne rigate met kip in pestosaus
• Tomatensalade met mozzarella, zwarte olijven & vinaigrette
• Pastasalade met gegrilde groente
• Stokbroodassortiment met kruidenboter

Grieks

24102

24103

• Nasi goreng
• Bami goreng
• Saté ayam in pindasaus
• Sambal goreng boontjes
• Oosterse salade
• Kroepoek
• Atjar tjampoer & sambal goreng

Caribisch

24105

• Tjau min: fijne mie met kip, soja, groente en gedroogde garnaaltjes
• Surinaamse rijst met bonen
• Kip masala met aardappel en kouseband
• Pitjel met spitskool, taugé, kouseband en pindasaus
• Surinaamse aardappelsalade
• Huisgemaakte zure komkommer, Surinaamse sambal en kroepoek

• Griekse gyrosschotel
• Biftechi met feta
• Griekse rode rijst
• Griekse witte kool salade
• Tzatziki
• Stokbrood met kruidenboter

Indisch

Surinaams

Indiaas

24106

• Indiase biryani schotel met rijst en groente
• Tika masala
• Butter chicken
• Curry van groente papaja, bataat en verse munt
• Tropische fruitsalade
• Salade van ingelegde groente met kurkuma en rode peper
• Naanbrood, koriander-muntchutney en mangochutney

Thais

24104

24107

• Thai green chicken curry
• Thai Massaman beef curry
• Pad Thai noodles
• Witte basmati rijst
• Tropische fruitsalade
• Salade van noedels, koriander, rode peper en gember
• Cassave chips, koriander-muntchutney en mangochutney

• Gehaktballetjes in chimichurrisaus
• Taco’s met chili con carne en crème fraiche
• Antilliaanse rijst met bonen
• Salade van watermeloen, ananas, rode ui en wijnazijn
• Avocadosalade met citroendressing
• Maisbrood en nachochips met guacamole en tomatensalsa

Stamppotten 1 oktober t/m 20 maart

24250

• Boerenkoolstamppot
• Hutspot
• Rookworst
• Gehaktbal
• Spekjes
• Mosterd en piccalilly
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Van Rooijen Catering

LUXE
BUFFET

Levering & materialen

Hollands lentebuffet maart t/m juni

Onderstaande buffetten zijn beschikbaar vanaf 20 personen en worden
standaard koud geleverd. Bij 15-19 personen zijn we genoodzaakt een toeslag te
rekenen (31000).
Wenst u warme levering? Vraag naar de mogelijkheden.

• Gegrilde dorade met een beurre blanc en fijne tuinkruiden
• Zacht gegaard speenvarken met een saus van abrikozen en rode wijn
• Runderstoofschotel met lentebok, sjalotten en voorjaarsgroente
• Aubergine schotel met walnoten, limabonen en artisjok
• Hollandse asperges met gekookt ei en boter
• Aardappelschotel van knolselderij, roseval, pastinaak en pompoen
• Frisse salade van jonge spinazie, avocado, quinoa, kalkoen en limoen
• Salade van verschillende tomaatsoorten en ricotta
• Aardpeersalade met appel en walnoten
• Stokbroodassortiment met gezouten boter en kruidenboter

We hanteren porties à 850 gram per persoon. Indien gewenst leveren we ook
warmhoud- en opschepmaterialen (31010). U kunt ook borden, bestek en
servetten bestellen (31011). In de buffetten is zoveel mogelijk rekening gehouden
met de vaakst voorkomende dieetwensen.

Indisch

24151

• Saté ajam in satésaus
• Daging rendang: rundvlees in pittige kokossaus
• Babi smoor: varkensvlees in sojasaus
• Sambal goreng boontjes
• Sajoer lodeh: gemengde groenten in kokossaus
• Foe yong hai: omelet in pikante saus
• Bami goreng
• Nasi goreng
• Kroepoek, atjar tjampoer, seroendeng & sambal oelek

Mediterraan

24155

• Paella Valenciana met gegrilde kip, chorizo en mosselen
• Originele Griekse moussaka van aubergine en courgette
• Stoofschotel van parelhoenfilet bereid op Portugese wijze
• Tortilla van zoete aardappel met geitenkaas, kidney- en limabonen
• Italiaanse groente gegratineerd met mozzarella en parmesan
• Gegrilde aardappelen met zongedroogde tomaatjes en rozemarijn
• Tabouleh salade van gegrilde groente en ras el hanoute
• Salade Niçoise met tonijn, gekookte eitjes en sperziebonen
• Griekse boerensalade met feta en kalamata
• Boeren broodassortiment met kruidenboter, tzatziki, aioli en tapenades

Italiaans

24156

• 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

Healthy diner buffet

24153

• Huisgemaakte lasagne bolognese met bechamelsaus en parmesan
• Spaghetti alla puttanesca
• Gegratineerde canneloni met fungi en tomatensaus
• Penne rigate met kipreepjes in een saus van rode pesto
• Tortellini met ricotta in een saus van gegrilde paprika
• Salade met gegrilde groente, oregano en balsamico
• Insalata caprese met tomaat, mozzarella en pesto
• Ciabatta en focaccia met kruidenboter met groene en rode pesto

Stamppotten luxe 1 oktober t/m 20 maart

Duits

24252

24157
• Aubergineschotel met walnoten, limabonen en artisjok
• Kastanjechampignons gevuld met geitenkaas, honing en pijnboompitjes
• Met linzen gevulde courgette en puntpaprika
• Gemengde groente gegratineerd met mozzarella en parmesan
• Geurige rijst, verrijkt met frisse groene tuinkruiden
• Kleurrijke salade van vergeten groente
• Witlofsalade met rozijnen-vanillevinaigrette
• Salade van spinazie, limoen, snijbiet, granaatappel en yoghurt-munt dressing
• Pita brood met kruidige savta saus

24251

• 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
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Van Rooijen Catering
Levering & materialen
Onderstaande buffetten zijn beschikbaar vanaf 20 personen en worden
standaard koud geleverd. Bij 15-19 personen zijn we genoodzaakt een toeslag te
rekenen (31000).
Wenst u warme levering? Vraag naar de mogelijkheden.

BUFFET
HUIS
SPECIALS

We hanteren porties à 850 gram per persoon. Voor de warme levering leveren we
ook warmhoud- en opschepmaterialen (31010). Indien gewenst kunt u ook borden,
bestek en servetten bestellen (31011).
In de buffetten is zoveel mogelijk rekening gehouden met de vaakst voorkomende
dieetwensen.

Oriëntaals

24201

• Thaise noodles met eendenborst in sereh-gember bouillon
• Thaise rode curry met ossenhaas, kastanjechampignons en kousenband
• Indiase tika masala
• Gewokte groente en paddestoelen in sojasaus
• Indiase biryani schotel met rijst en groente
• Curry van groene papaja, bataat en verse munt
• Gele rijst met citroengras
• Salade van ingelegde groente met kurkuma en rode peper
• Vietnamese salade van glasnoedels, koriander, rode peper en gember
• Naanbrood, cassavechips, koriander-muntchutney en mangochutney

Italiaans

24202

• Huisgemaakte Italiaanse lasagne met bechamel en bolognesesaus
• Kalkoensaltimbocca met salie en parmaham in tomatensaus
• Grandi gamberi aglio e prezzemolo: gamba in knoflook en peterselie
• Gegratineerde canneloni met fungi en tomatensaus
• Italiaanse groente gegratineerd met mozzarella en parmesan
• Spaghetti aglio olio e peperoncino
• Italiaanse charcuterie met prosciutto en mortadella
• Vitello tonato met kappertjes en tonijnmayonnaise
• Salade van gegrilde groente met oregano en balsamico
• Insalata caprese met tomaat, mozzarella en pesto
• Groene salade met gorgonzola, amandelen, pistache en vijgen
• Ciabatta en focaccia, kruidenboter, rode pesto en groene pesto

Bourgondisch

24204

• Matelote van diverse vissoorten en zeevruchten in schaaldierensaus
• Varkenshaas met kastanjechampignons en grove mosterdsaus
• Fazant met bramen en whiskey
• Kastanjechampignons gevuld met geitenkaas, honing en pijnboompitjes
• Bourgondische omelet met champignon, kaas en groente
• Aardappeltjes in room met broccoli in oude kaas gegratineerd
• Geurige rijst, verrijkt met frisse groene tuinkruiden
• Gepocheerde zalmforel met Hollands zeebanket
• Brabantse rundvleessalade met varkensribstuk, vleeswaren en groente
• Pastasalade met bospaddenstoelen, gorgonzola & truffeldressing
• Pompoensalade met geitenkaas, quinoa en pompoenpitjes
• Boerenbroden en mini broodjes met kruidenboter en licht gezouten boter
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Neem contact op: 0302642010

Van Rooijen Catering
Dessert buffet Smaragd

25841

Dit assortiment is beschikbaar vanaf 10 personen.

DESSERT

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

• Tropische fruitsalade
• Spekkoek met slagroom
• Bavarois met sereh en mango
• Bombe met bananenmousse

Dessert buffet Florence

25842

Dit assortiment is beschikbaar vanaf 10 personen.
• Panna cotta met framboos
• Tiramisu van koffielikeur en Amaretti
• Verse fruitsalade met munt
• Bombe straciatella mousse

Dessert buffet Mediterrané

25843

Dit assortiment is beschikbaar vanaf 10 personen.
• Crème Catalana
• Verse fruitsalade met munt
• Baklava met pistache en honing
• Yoghurt met gedroogde vijgen en amandel

Dessert buffet California

25844

Dit assortiment is beschikbaar vanaf 10 personen.
• Rabarbercake met slagroom
• Tropische fruitspies
• Passoa bavarois
• Kokosmousse met mangocoulis

150 grams dessert
Deze mono desserts zijn beschikbaar vanaf 10 stuks.
Tiramisu van koffielikeur en Amaretti
Griekse yoghurt met honing en amandel
Crème catalana
Trifle van vanille en kersencoulis
Spekkoek met slagroom
Lactosevrije chocolademousse van avocado
Kokosmousse met mangocoulis
Panna cotta met munt en mango
Amarula trifle

25810
25811
25812
25813
25814
25815
25816
25817
25818

100 grams dessert
Deze mono desserts zijn beschikbaar vanaf 10 stuks.
Panna cotta met framboos
Griekse yoghurt met vers fruit
Chocolademousse met conference peer
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25801
25802
25803

Neem contact op: 0302642010

Van Rooijen Catering
Wereld barbecue huisspecialiteit

WERELD
BBQ

• Jerk chicken: kipfilet gevuld met mango
• Rocky mountain burger met diverse toppings
• Argentijnse bavette met chimichurri
• Filet de cerdo: varkensfilet met Peruaanse oliemarninade
• Shrimp skewers in knoflookolie
• Forel met fijn gesneden groente en kruiden
• Braaipoppers: gevulde puntpaprika’s
• Ratatouille op een prikker

• Gemarineerde kipsaté
• Runderhamburger
• Barbecue slagersworst
• Steak bourbon
• Shrimp skewers
• Tonijnsteak in yakitori marinade
• Ratatouille op een prikker
• Braaipoppers: gevulde puntpaprika’s

Dit assortiment wordt begeleid met de volgende bijgerechten:
• Salade van pompoen, geitenkaas, quinoa en pompoenpitjes
• Salade van spinazie, linzen, snijbiet & granaatappel met yoghurt-muntdressing
• Huisgemaakte aardappelsalade
• Verse fruitsalade
• Nachochips met verse guacamole en tomatensalsa
• Stokbrood met kruidenboter, tzatziki en barbecuesaus

Dit assortiment wordt begeleid met de volgende bijgerechten:
• American coleslaw met appel
• Verse fruit salade
• Pastasalade met feta, tomaat, komkommer en vinaigrette
• Huisgemaakte aardappelsalade
• Stokbroodassortiment met kruidenboter
• Pindasaus, tzatziki, tomatensalsa en barbecuesaus

Wereld barbecue basis

Levering en materialen

• Barbecueworst
• Kipsaté
• Hamburger
• Sparerib
• Chicken wings in cola marinade
Dit assortiment wordt begeleid met de volgende bijgerechten:
• Aardappelsalade
• American coleslaw met appel
• Stokbroodassortiment met kruidenboter
• Pindasaus, knoflooksaus en barbecuesaus

DINER

Wereld barbecue luxe
Bij dit assortiment krijgt u een portie à 850 gram per persoon, waarvan 450 gram hoofdgerechten.

Bij dit assortiment krijgt u een portie à 750 gram per persoon, waarvan 400 gram hoofdgerechten.

26

24405

Bij dit assortiment krijgt u een portie à 850 gram per persoon,
waarvan 450 gram hoofdgerechten.

24401

24406

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.

Neem contact op: 0302642010

Van Rooijen Catering

PRIJZEN

Artikel
ONTBIJT & LUNCH
Lunches
Basis lunch
2 broodjes
2 broodjes
2 broodjes met rozijnenbol
2 broodjes met rozijnenbol
2 broodjes met bijpassend garnituur
2 broodjes met bijpassend garnituur
2 broodjes met bijpassend garnituur en rozijnenbol
2 broodjes met bijpassend garnituur en rozijnenbol
2 broodjes hallal met rozijnenbol
Luxe lunch
3 broodjes met bijpassend garnituur
3 broodjes met bijpassend garnituur
3 broodjes waarvan 1 met vis met bijpassend garnituur
2 broodjes en 1 rozijnenbol met bijpassend garnituur
2 broodjes en 1 rozijnenbol met bijpassend garnituur
3 broodjes zonder garnituur
3 broodjes zonder garnituur
3 broodjes waarvan 1 met vis zonder garnituur
2 broodjes en 1 rozijnenbol zonder garnituur
2 broodjes en 1 rozijnenbol zonder garnituur
Boerderij lunch
Dikgesneden boerensandwiches
Dikgesneden boerensandwiches
Dikgesneden boerensandwiches hallal belegd
Midi lunch
3 midi broodjes
3 midi broodjes
4 midi broodjes
4 midi broodjes
Speciale lunch
Glutenvrije lunch
Veganistische lunch
English lunch
English lunch
Duurzame lunch
Duurzame lunch
Huisgemaakte grab & go service
Sandwiches
Sandwich kip mangochutney
Sandwich bacon & ei
Sandwich kaas gezond
Sandwich gerookte zalm
Sandwich kip caesar
Sandwich mozzarella caprese
Sandwich BLT
Wraps
Wrap kaas gezond
Wrap pulled makreel barbecue
Wrap pulled chicken ras el hanoute
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Productcode

Prijs excl. btw

Prijs incl. btw

Pagina

12801
12802
12803
12804
12805
12806
12807
12808
12809

€ 2.87 p.p.
€ 2.87 p.p.
€ 3.69 p.p.
€ 3.69 p.p.
€ 3.69 p.p.
€ 3.69 p.p.
€ 4.51 p.p.
€ 4.51 p.p.
€ 3.69 p.p.

€ 3.13 p.p.
€ 3.13 p.p.
€ 4.02 p.p.
€ 4.02 p.p.
€ 4.02 p.p.
€ 4.02 p.p.
€ 4.92 p.p.
€ 4.92 p.p.
€ 4.02 p.p.

5
5
5
5
5
5
5
5
5

12810
12811
12812
12813
12814
12815
12816
12817
12818
12819

€ 6.15 p.p.
€ 6.15 p.p.
€ 7.07 p.p.
€ 4.92 p.p.
€ 4.92 p.p.
€ 5.23 p.p.
€ 5.23 p.p.
€ 6.15 p.p.
€ 4.31 p.p.
€ 4.31 p.p.

€ 6.70 p.p.
€ 6.70 p.p.
€ 7.71 p.p.
€ 5.36 p.p.
€ 5.36 p.p.
€ 5.70 p.p.
€ 5.70 p.p.
€ 6.70 p.p.
€ 4.69 p.p.
€ 4.69 p.p.

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

12319
12320
12312

€ 5.23 p.p.
€ 5.23 p.p.
€ 5.23 p.p.

€ 5.70 p.p.
€ 5.70 p.p.
€ 5.70 p.p.

5
5
5

12823
12824
12825
12826

€ 5.54 p.p.
€ 5.54 p.p.
€ 7.38 p.p.
€ 7.38 p.p.

€ 6.04 p.p.
€ 6.04 p.p.
€ 8.05 p.p.
€ 8.05 p.p.

5
5
5
5

12337
12343
12324
12325
18829
18830

€ 6.97 p.p.
€ 6.97 p.p.
€ 5.48 p.p.
€ 5.48 p.p.
€ 5.28 p.p.
€ 5.28 p.p.

€ 7.60 p.p.
€ 7.60 p.p.
€ 5.98 p.p.
€ 5.98 p.p.
€ 5.75 p.p.
€ 5.75 p.p.

6
6
6
6
6
6

11721
11722
11723
11724
11725
11726
11728

€ 2.65 p.s.
€ 2.65 p.s.
€ 2.65 p.s.
€ 3.15 p.s.
€ 2.65 p.s.
€ 2.65 p.s.
€ 2.65 p.s.

€ 2.89 p.s.
€ 2.89 p.s.
€ 2.89 p.s.
€ 3.43 p.s.
€ 2.89 p.s.
€ 2.89 p.s.
€ 2.89 p.s.

7
7
7
7
7
7
7

11715
11716
11717

€ 2.42 p.s.
€ 2.42 p.s.
€ 2.42 p.s.

€ 2.63 p.s.
€ 2.63 p.s.
€ 2.63 p.s.

7
7
7

Neem contact op: 0302642010

Van Rooijen Catering

PRIJZEN
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Artikel
Baguette & ciabatta
Witte baguette gerookte zalm
Witte baguette Utrechtse Vocking ossenworst
Tarwe baguette huisgemaakte tonijnsalade
Tarwe baguette ham & kaas gezond
Tarwe baguette brie
Ciabatta jong belegen gezond
Witte baguette old Amsterdam rucola & zontomaat
Ciabatta chia roast beef
Ciabatta met prosciutto di parma
Ciabatta hummus gegrilde groente
Verse tosti’s
Boerentosti maisbrood met achterham, Goudse kaas & rucola
Boerentosti donker volkoren met pesto, mozzarella, tomaat & rucola
Boerentosti volkoren met Goudse kaas, chorizo, paprika & groene peper
Tosti kaas
Tosti ham & kaas
Tosti salami & kaas
Panini’s
Panini ham & kaas
Panini caprese
Panini chicken pesto
Panini tonijn
Panini geitenkaas met zontomaatjes
Panini Indiase kip
Salad bowls
Thaise salade met ananas en pulled chicken
Verse salade met tonijn en ei
Klassieke caesar salad met croutons
Hollandse boerensalade met oude kaas
Griekse boerensalade met feta
Halloumi salade met perzik
Dessert
Boeren hangop gekarameliseerde peer & chocolate chip cookies
Boeren hangop bosvruchten en kersencoulis uit de Krommerijnstreek
Boeren hangop met imkerhoning, stroopwafel & cranberries
Verse fruitsalade
Poké bowls
Poké bowl met japanse omelet en sojasaus
Poké bowl met sashimi tonijn en sojasaus
Poké bowl met verse zalm en sojasaus

Productcode

Prijs excl. btw

Prijs incl. btw

Pagina

11700
11701
11702
11703
11704
11705
11706
11707
11708
11709

€ 3.15 p.s.
€ 2.65 p.s.
€ 2.65 p.s.
€ 2.65 p.s.
€ 2.65 p.s.
€ 2.65 p.s.
€ 2.65 p.s.
€ 2.65 p.s.
€ 2.65 p.s.
€ 2.65 p.s.

€ 3.43 p.s.
€ 2.89 p.s.
€ 2.89 p.s.
€ 2.89 p.s.
€ 2.89 p.s.
€ 2.89 p.s.
€ 2.89 p.s.
€ 2.89 p.s.
€ 2.89 p.s.
€ 2.89 p.s.

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

11740
11741
11742
11730
11731
11732

€ 1.69 p.s.
€ 1.69 p.s.
€ 1.69 p.s.
€ 1.08 p.s.
€ 1.08 p.s.
€ 1.08 p.s.

€ 1.85 p.s.
€ 1.85 p.s.
€ 1.85 p.s.
€ 1.17 p.s.
€ 1.17 p.s.
€ 1.17 p.s.

7
7
7
7
7
7

11751
11752
11753
11754
11755
11756

€ 1.83 p.s.
€ 1.83 p.s.
€ 1.83 p.s.
€ 1.83 p.s.
€ 1.83 p.s.
€ 1.83 p.s.

€ 2.00 p.s.
€ 2.00 p.s.
€ 2.00 p.s.
€ 2.00 p.s.
€ 2.00 p.s.
€ 2.00 p.s.

7
7
7
7
7
7

11759
11760
11761
11762
11763
11764

€ 3.84 p.s.
€ 3.84 p.s.
€ 3.84 p.s.
€ 3.84 p.s.
€ 3.84 p.s.
€ 3.84 p.s.

€ 4.19 p.s.
€ 4.19 p.s.
€ 4.19 p.s.
€ 4.19 p.s.
€ 4.19 p.s.
€ 4.19 p.s.

7
7
7
7
7
7

11770
11771
11772
11773

€ 2.17 p.s.
€ 2.17 p.s.
€ 2.17 p.s.
€ 2.31 p.s.

€ 2.37 p.s.
€ 2.37 p.s.
€ 2.37 p.s.
€ 2.37 p.s.

7
7
7
7

11765
11766
11767

€ 6.10 p.s.
€ 6.61 p.s.
€ 6.61 p.s.

€ 6.65 p.s.
€ 7.21 p.s.
€ 7.21 p.s.

7
7
7

Lunchpakketten
Lunchpakket basis
Lunchpakket basis
Lunchpakket luxe
Lunchpakket luxe
Lunchpakket huisspecialiteit
Lunchpakket huisspecialiteit

12012
12013
12030
12031
12032
12033

€ 5.13 p.s.
€ 5.13 p.s.
€ 6.66 p.s.
€ 6.66 p.s.
€ 9.23 p.s.
€ 9.23 p.s.

€ 5.59 p.s.
€ 5.59 p.s.
€ 7.27 p.s.
€ 7.27 p.s.
€ 10.06 p.s.
€ 10.06 p.s.

8
8
8
8
8
8

Buffetten
Ontbijtbuffet luxe
Ontbijtbuffet Pasen & Voorjaar
Lunchbuffet luxe

14015
14012
14024

€ 6.72 p.p.
€ 14.45 p.p.
€ 16.39 p.p.

€ 7.33 p.p.
€ 15.75 p.p.
€ 17.87 p.p.

9
9
9

Neem contact op: 0302642010

Van Rooijen Catering

PRIJZEN

Artikel
Productcode
Lunchbuffet power
14026
Toeslag bij minder personen
31000
Chafing dishes, brandpasta & opschepbestek
31010
Bord, bestek & servet
31011
Soepkom, schotel, lepel & servet
31012
Saladbowl, vork & servet
31013
Cocktailvorkje
33020
Lunch gerechten
Huisgemaakte soepen
Heldere kippensoep met een vleugje kerrie
22001
Boeren groentesoep met grove stukken groente
22002
Toscaanse tomatensoep met grove tomaat, basilicum en croutons
22003
Erwtensoep met gesneden worst
22004
Soep van gegrilde paprika en venkel
22005
Romige pompoensoep met gember en kokosmelk
22006
Champignon room soep met kleine stukjes bieslook
22007
Hollandse tomatensoep met balletjes
22008
Gebonden romige bospaddenstoelensoep
22009
Indiase tika masala soep met kokos en koriander
22010
Mosterdsoep met broccoli en crème fraiche
22011
Indonesische pindasoep met taugé en kip
22012
Soepkommen en lepels
31012
Maaltijdsalades
Choriatiki: Griekse salade met feta en tomaat
22101
Hollandse boerensalade met tomaat, augurk, kaas, rozijnen, yoghurtdressing
22102
Pastasalade met tomaat, paprika, komkommer, feta, spekjes en groene olijven 22103
Insalata caprese: met pesto gemarineerde mozzarella en tomaat
22104
Caesar salad met gerookte kip, kerstomaatjes, croutons en caesar dressing
22105
Salade Nicoise met tonijn, sperzieboontjes, gekookt ei en vinaigrette
22106
Salade geitenkaas met rucola, walnoten en honing-tijm dressing
22107
California power salad kalkoen, quinoa, spinazie, feta, avocado, mosterddressing 22108
Pompoensalade met geitenkaas, quinoa en pompoenpitjes
22109
Frisse salade van spinazie, linzen, snijbiet, granaatappel & yoghurt-muntdressing 22110
Tabouleh salade met gegrilde groente en ras el hanoute
22111
Salade met halloumi kaas, perzik, kikkererwten en groene asperges
22113
Thaise salade van pulled chicken, ananas, cashewnoot en een frisse limoendress- 22116
ing
Saladbowls, vorken en servetten
31013
Vorkjes voor levering in tumbler glas
33020
Sla couvert
33027
Warme gerechten
Pistolet beenham met honing - mosterdsaus
22150
Balletje gehakt uit jus met een broodje en diverse sauzen
22151
Mais pistolet met warme pulled pork en verse tomatensalsa
22152
Taco schelpen met vegetarische chili, tomatensalsa, crème fraiche & koriander 22153
Aubergineschotel met limabonen
22154
Albondiga’s con salsa de tomato
22160
Portugese kebap van kip piri piri
22161
Twee stokjes saté met kroepoek en atjar tjampoer
22162
Mini hamburgertje van Waards rund met truffelmayonnaise
22163
Mexicaanse fajita’s gevuld met kruidige kip
22164
Borden, bestek en servetten
31011

Prijs excl. btw
€ 13.49 p.p.
€ 35.00
€ 1.00 p.p.
€ 1.50 p.s.
€ 1.50 p.s.
€ 1.00 p.s.
€ 0.15 p.s.

Prijs incl. btw
€ 14.70 p.p.
€ 42.35
€ 1.21 p.p.
€ 1.82 p.s.
€ 1.82 p.s.
€ 1.21 p.s.
€ 0.18 p.s.

Pagina
9

€ 3.33 p.p.
€ 3.33 p.p.
€ 3.33 p.p.
€ 3.33 p.p.
€ 3.33 p.p.
€ 3.33 p.p.
€ 3.33 p.p.
€ 3.33 p.p.
€ 3.33 p.p.
€ 3.33 p.p.
€ 3.33 p.p.
€ 3.33 p.p.
€ 1.00 p.s.

€ 3.63 p.p.
€ 3.63 p.p.
€ 3.63 p.p.
€ 3.63 p.p.
€ 3.63 p.p.
€ 3.63 p.p.
€ 3.63 p.p.
€ 3.63 p.p.
€ 3.63 p.p.
€ 3.63 p.p.
€ 3.63 p.p.
€ 3.63 p.p.
€ 1.21 p.s.

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

€ 3.10 p.p.
€ 3.10 p.p.
€ 3.49 p.p.
€ 3.49 p.p.
€ 3.63 p.p.
€ 3.63 p.p.
€ 3.63 p.p.
€ 3.63 p.p.
€ 3.63 p.p.
€ 3.63 p.p.
€ 3.63 p.p.
€ 3.63 p.p.
€ 3.49 p.p.

€ 3.37 p.p.
€ 3.37 p.p.
€ 3.80 p.p.
€ 3.80 p.p.
€ 3.96 p.p.
€ 3.96 p.p.
€ 3.96 p.p.
€ 3.96 p.p.
€ 3.96 p.p.
€ 3.96 p.p.
€ 3.96 p.p.
€ 3.96 p.p.
€ 3.80 p.p.

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

€ 1.00 p.s.
€ 0.15 p.s.
€ 0.82 p.s.

€ 1.21 p.s.
€ 0.18 p.s.
€ 0.87 p.s.

€ 3.63 p.p.
€ 3.63 p.p.
€ 3.63 p.p.
€ 3.63 p.p.
€ 3.63 p.p.
€ 3.38 p.p.
€ 3.38 p.p.
€ 3.38 p.p.
€ 3.38 p.p.
€ 3.38 p.p.
€ 1.50 p.s.

€ 3.96 p.p.
€ 3.96 p.p.
€ 3.96 p.p.
€ 3.96 p.p.
€ 3.96 p.p.
€ 3.69 p.p.
€ 3.69 p.p.
€ 3.69 p.p.
€ 3.69 p.p.
€ 3.69 p.p.
€ 1.82 p.s.

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Zoet, fruit & drank
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Neem contact op: 0302642010
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PRIJZEN

Artikel
Handfruit en fruitsalade
Coupe met verse fruitsalade
Picardie glas met verse fruitsalade
Picardie glas met meloen cocktail
Picardie glas met verse aardbeien en clotted cream
Picarde glas met kiwi, ananas en een klein beetje rietsuiker
Divers handfruit
Divers handfruit van lokale telers
Spies van vers fruit
Schilmesje voor het handfruit
Vorkje voor de fruitsalade
Zoete extra’s
Diverse soorten muffins
Bakkers gevulde koek
Double chocolate brownie
Appelflappen
Midi Danish pastry
Pain au chocolat
Eierkoek
Huisgemaakte banana bread à 600 gram
Sweet break: mini donut, mini muffin, brownie, macaron & banana bread
Boeren hangop gekarameliseerde peer & chocolate chip cookies
Boeren hangop bosvruchten en kersencoulis uit de Krommerijnstreek
Boeren hangop met imkerhoning, stroopwafel & cranberries
Rabarbercake met slagroom
Carrot cake met slagroom
Nieuwjaars traktaties
Oliebol naturel
Oliebol met krent
Appelbeignet
Lunch dranken
Koffievoorziening à 5 personen, incl. materiaal
Theevoorziening à 5 personen, incl. materiaal
Halfvolle melk 1 liter
Karnemelk 1 liter
Halfvolle melk 0,25 liter
Karnemelk 0,25 liter
Optimel 1 liter, diverse smaken
Optimel 0,25 liter, diverse smaken
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
Boeren melk 1 liter
Boeren karnemelk 1 liter
Biologische appelsap Schulp 0,75 liter
Biologische jus d’orange Schulp 0,75 liter
Sourcy still water
Sourcy sparkling water
Verse smoothie aardbei & banaan
Verse smoothie papaya, mango & ananas
Verse gezonde groente smoothie

Productcode

Prijs excl. btw

Prijs incl. btw

Pagina

22201
22202
22203
22204
22205
35500
35501
23063
33061
33020

€ 2.85 p.s.
€ 2.37 p.s.
€ 2.37 p.s.
€ 2.85 p.s.
€ 2.37 p.s.
€ 0.82 p.s.
€ 0.87 p.s.
€ 1.74 p.s.
€ 0.51 p.s.
€ 0.15 p.s.

€ 3.11 p.s.
€ 2.58 p.s.
€ 2.58 p.s.
€ 3.11 p.s.
€ 2.58 p.s.
€ 0.87 p.s.
€ 0.92 p.s.
€ 1.90 p.s.
€ 0.63 p.s.
€ 0.18 p.s.

11
11
11
11
11
11
11
11

11801
11802
11803
11804
11805
11806
11807
23833
23803
22221
22222
22223
22231
22232

€ 1.69 p.s.
€ 1.69 p.s.
€ 1.69 p.s.
€ 1.69 p.s.
€ 1.69 p.s.
€ 1.69 p.s.
€ 1.69 p.s.
€ 9.18 p.s.
€ 4.79 p.s.
€ 2.17 p.s.
€ 2.17 p.s.
€ 2.17 p.s.
€ 3.15 p.s.
€ 3.15 p.s.

€ 1.85 p.s.
€ 1.85 p.s.
€ 1.85 p.s.
€ 1.85 p.s.
€ 1.85 p.s.
€ 1.85 p.s.
€ 1.85 p.s.
€ 10.01 p.s.
€ 5.22 p.s.
€ 2.37 p.s.
€ 2.37 p.s.
€ 2.37 p.s.
€ 3.43 p.s.
€ 3.43 p.s.

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

11821
11822
11823

€ 0.92 p.s.
€ 0.96 p.s.
€ 1.89 p.s.

€ 1.00 p.s.
€ 1.05 p.s.
€ 2.06 p.s.

11
11
11

35025
35026
35000
35001
35004
35005
35011
35010
35017
35016
35015
35021
35022
35023
35002
35003
35019
35018
36000
36001
35012
35013
35014

€ 6.72 p.s.
€ 5.13 p.s.
€ 1.89 p.s.
€ 1.89 p.s.
€ 0.82 p.s.
€ 0.82 p.s.
€ 2.15 p.s.
€ 1.28 p.s.
€ 3.38 p.s.
€ 4.36 p.s.
€ 4.36 p.s.
€ 1.40 p.s.
€ 1.30 p.s.
€ 1.40 p.s.
€ 2.32 p.s.
€ 2.32 p.s.
€ 4.11 p.s.
€ 5.07 p.s.
€ 2.31 p.s.
€ 2.31 p.s.
€ 2.32 p.s.
€ 2.32 p.s.
€ 2.51 p.s.

€ 7.33 p.s.
€ 5.59 p.s.
€ 2.06 p.s.
€ 2.06 p.s.
€ 0.89 p.s.
€ 0.89 p.s.
€ 2.36 p.s.
€ 1.39 p.s.
€ 3.69 p.s.
€ 4.75 p.s.
€ 4.75 p.s.
€ 1.53 p.s.
€ 1.41 p.s.
€ 1.53 p.s.
€ 2.52 p.s.
€ 2.52 p.s.
€ 4.48 p.s.
€ 5.54 p.s.
€ 2.51 p.s.
€ 2.51 p.s.
€ 2.52 p.s.
€ 2.52 p.s.
€ 2.74 p.s.

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

Neem contact op: 0302642010
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PRIJZEN

Artikel
Infused water 8 liter citroengras, gember & verse peper
Infused water 8 liter komkommer, bessen & sinaasappel
Infused water 8 liter limoen & citroen
Glaswerk & disposable
Streng disposable bekertjes à 50 stuks
Longdrinks, per 36 stuks
Jus d’orange glazen, per 25 stuks
Koffie en/of thee kopjes inclusief schotel en lepel
BORREL
Receptiehapjes
Receptiehapjes per schaal à 42 stuks
Luxe receptiehapjes vanaf 60 stuks
Luxe receptiehapjes: vegetarisch assortiment vanaf 50 stuks
Kaas & worst vanaf 60 stuks
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 Waards rund met notensla, panchetta en een kaastuille
Vitello tonato met rucola, kappertjes, tomaatpareltjes en tonijnmayonnaise
Eendenrillette met suikerbrood, gerookte eendenborst en framboos
Mousse en cheviche van forel met komkommer relish
Regionaal kaasplankje met appelstroop en vijgenbrood
Koude soepen
Waterglaasje met gazpacho en een topping van rode pesto olie
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
Warme hapjes
Ovenhapjes selectie
Luxe ovenhamburgertjes
Warme tapas
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PRIJZEN

Productcode
35030
35031
35032

Prijs excl. btw
€ 14.86 p.s.
€ 14.86 p.s.
€ 14.86 p.s.

Prijs incl. btw
€ 16.21 p.s.
€ 16.21 p.s.
€ 16.21 p.s.

Pagina
11
11
11

32006
33080
33024
33063

€ 7.69 p.s.
€ 11.07 p.s.
€ 7.69 p.s.
€ 0.82 p.s.

€ 9.31 p.s.
€ 13.40 p.s.
€ 9.31 p.s.
€ 0.99 p.s.

11
11
11
11

23002
23032
23031
23061

€ 48.32 p.s.
€ 1.50 p.s.
€ 1.55 p.s.
€ 0.82 p.s.

€ 52.66 p.s.
€ 1.63 p.s.
€ 1.69 p.s.
€ 0.89 p.s.

13
13
13
13

23300

€ 4.11 p.s.

€ 4.48 p.s.

14

23301
23302
23303
23304
23305
23306

€ 2.42 p.s.
€ 2.42 p.s.
€ 2.42 p.s.
€ 2.42 p.s.
€ 2.42 p.s.
€ 2.42 p.s.

€ 2.63 p.s.
€ 2.63 p.s.
€ 2.63 p.s.
€ 2.63 p.s.
€ 2.63 p.s.
€ 2.63 p.s.

14
14
14
14
14
14

23063
23064
23065

€ 1.74 p.s.
€ 1.74 p.s.
€ 3.82 p.s.

€ 1.90 p.s.
€ 1.90 p.s.
€ 4.17 p.s.

14
14
14

23310
23311
23312
23313
23314
23315

€ 5.75 p.s.
€ 5.75 p.s.
€ 5.75 p.s.
€ 5.75 p.s.
€ 5.75 p.s.
€ 5.75 p.s.

€ 6.26 p.s.
€ 6.26 p.s.
€ 6.26 p.s.
€ 6.26 p.s.
€ 6.26 p.s.
€ 6.26 p.s.

14
14
14
14
14
14

23320
23321

€ 2.03 p.s.
€ 2.03 p.s.

€ 2.21 p.s.
€ 2.21 p.s.

14
14

23331
23332
23333
23334
23341
23342
23343
23344
23345

€ 3.82 p.s.
€ 3.82 p.s.
€ 3.82 p.s.
€ 3.82 p.s.
€ 5.75 p.s.
€ 5.75 p.s.
€ 5.75 p.s.
€ 5.75 p.s.
€ 3.82 p.s.

€ 4.17 p.s.
€ 4.17 p.s.
€ 4.17 p.s.
€ 4.17 p.s.
€ 6.26 p.s.
€ 6.26 p.s.
€ 6.26 p.s.
€ 6.26 p.s.
€ 4.17 p.s.

14
14
14
14
14
14
14
14
14

23010
23011

€ 1.16 p.s.
€ 1.69 p.s.

€ 1.26 p.s.
€ 1.85 p.s.

15
15

Neem contact op: 0302642010
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PRIJZEN

Artikel
Shaslick met verse mediterrane groente in tomatensaus 20 stuks
Pollo al pin pin, pittig gekruide drumsticks 20 stuks
Albondigas con salsa de tomato 30 stuks
Japanse Yakitori 30 stuks		
Gehaktballetjes in pindasaus 30 stuks
Met linzen en geitenkaas gevulde kastanjechampignons 20 stuks
Portugese kebap van kip piri piri 10 stuks
Noodle stick pad thai 40 stuks
Cevapcici’s, klein spiesje lamsgehakt 20 stuks
Spies van knoflookgamba’s gerold in serannoham 20 stuks
Tafelgarnituren
Knabbelplateau 10 personen
Koud tapasgarnituur 8 personen
Hollands borrelplankje 10 personen
Mexicaanse borrelgarnituur 10 personen
High tea
High tea London
High tea Sheffield
Sweet break
Midi wraps
Fingersandwiches
Zoete items
Diverse soorten cake
Assortiment Belgische bonbons
Assortiment macarones
Mini muffins
Mini donuts
Dommetje
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
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
Prosecco 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

32

PRIJZEN

Productcode
23601
23602
23603
23604
23605
23606
23607
23608
23609
23610

Prijs excl. btw
€ 23.69 p.s.
€ 28.53 p.s.
€ 28.53 p.s.
€ 28.53 p.s.
€ 28.53 p.s.
€ 28.53 p.s.
€ 28.53 p.s.
€ 28.53 p.s.
€ 28.53 p.s.
€ 36.26 p.s.

Prijs incl. btw
€ 25.82 p.s.
€ 31.09 p.s.
€ 31.09 p.s.
€ 31.09 p.s.
€ 31.09 p.s.
€ 31.09 p.s.
€ 31.09 p.s.
€ 31.09 p.s.
€ 31.09 p.s.
€ 39.52 p.s.

Pagina
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

23701
23703
23705
23707

€ 23.06 p.s.
€ 38.63 p.s.
€ 38.63 p.s.
€ 24.13 p.s.

€ 25.14 p.s.
€ 42.11 p.s.
€ 42.11 p.s.
€ 26.30 p.s.

16
16
16
16

23801
23802
23803
00050
00051

€ 8.65 p.p.
€ 14.45 p.p.
€ 4.79 p.s.
€ 1.30 p.s.
€ 1.30 p.s.

€ 9.43 p.p.
€ 15.75 p.p.
€ 5.22 p.s.
€ 1.41 p.s.
€ 1.41 p.s.

17
17
17
17
17

23821
23822
23823
23824
23825
23826
23827
23828
23829
23830
23831
23832
23833

€ 0.82 p.s.
€ 1.69 p.s.
€ 1.46 p.s.
€ 1.46 p.s.
€ 1.46 p.s.
€ 2.17 p.s.
€ 2.51 p.s.
€ 2.85 p.s.
€ 0.58 p.s.
€ 2.85 p.s.
€ 3.14 p.s.
€ 6.05 p.s.
€ 9.18 p.s.

€ 0.89 p.s.
€ 1.85 p.s.
€ 1.59 p.s.
€ 1.59 p.s.
€ 1.59 p.s.
€ 2.37 p.s.
€ 2.74 p.s.
€ 3.11 p.s.
€ 0.64 p.s.
€ 3.11 p.s.
€ 3.42 p.s.
€ 6.59 p.s.
€ 10.01 p.s.

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

23810
23811
23812
23813
31011

€ 9.17 p.s.
€ 11.22 p.s.
€ 11.22 p.s.
€ 11.22 p.s.
€ 1.50 p.s.

€ 10.00 p.s.
€ 12.24 p.s.
€ 12.24 p.s.
€ 12.24 p.s.
€ 1.82 p.s.

17
17
17
17

36200
36201
36202
36204
36102
36115
36106
36002
36000
36001

€ 13.84 p.s.
€ 13.84 p.s.
€ 13.84 p.s.
€ 16.91 p.s.
€ 25.11 p.s.
€ 25.63 p.s.
€ 25.63 p.s.
€ 4.61 p.s.
€ 2.31 p.s.
€ 2.31 p.s.

€ 16.75 p.s.
€ 16.75 p.s.
€ 16.75 p.s.
€ 20.46 p.s.
€ 30.39 p.s.
€ 27.93 p.s.
€ 27.93 p.s.
€ 5.03 p.s.
€ 2.51 p.s.
€ 2.51 p.s.

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
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PRIJZEN

Artikel
Jus d’orange Schulp 0,75 L
Diverse dubbelsappen Schulp 0,75 L
Appelsap Schulp 0,75 L

Productcode
35016
35015
35017

Prijs excl. btw
€ 4.36 p.s.
€ 4.36 p.s.
€ 3.38 p.s.

Prijs incl. btw
€ 4.75 p.s.
€ 4.75 p.s.
€ 3.69 p.s.

Pagina
18
18
18

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

33073
33024
33013
33080
33031

€ 7.69 p.s.
€ 7.69 p.s.
€ 12.56 p.s.
€ 11.07 p.s.
€ 15.07 p.s.

€ 9.31 p.s.
€ 9.31 p.s.
€ 15.19 p.s.
€ 13.40 p.s.
€ 18.23 p.s.

18
18
18
18
18

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

€ 25.63 p.s.
€ 34.59 p.s.
€ 37.16 p.s.

€ 31.01 p.s.
€ 41.86 p.s.
€ 44.96 p.s.

18
18
18

DINER
Fine dining
Sit down diner 3 gangen
Sit down diner 4 gangen
Walking diner arrangement
Koksbegeleiding per uur, minimale afname zes uur

26200
26201
28203
50101

€ 33.31 p.p.
€ 37.41 p.p.
€ 43.56 p.p.
€ 46.13 p.p.

€ 36.32 p.p.
€ 40.78 p.p.
€ 47.49 p.p.
€ 55.81 p.p.

20
20
20
20

25101
25102
25103
25104
25105
25106
25107
25108
25109
25110
25111
31010
31011

€ 7.69 p.p.
€ 7.69 p.p.
€ 7.69 p.p.
€ 7.69 p.p.
€ 7.69 p.p.
€ 7.69 p.p.
€ 7.69 p.p.
€ 7.69 p.p.
€ 7.69 p.p.
€ 7.69 p.p.
€ 7.69 p.p.
€ 1.00 p.p.
€ 1.50 p.s.

€ 8.38 p.p.
€ 8.38 p.p.
€ 8.38 p.p.
€ 8.38 p.p.
€ 8.38 p.p.
€ 8.38 p.p.
€ 8.38 p.p.
€ 8.38 p.p.
€ 8.38 p.p.
€ 8.38 p.p.
€ 8.38 p.p.
€ 1.21 p.p.
€ 1.82 p.s.

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

25122
25135
25124
25126
25127
25128
25130
25131
25134
25159
31010
31011

€ 9.52 p.p.
€ 9.52 p.p.
€ 9.52 p.p.
€ 9.52 p.p.
€ 9.52 p.p.
€ 9.52 p.p.
€ 9.52 p.p.
€ 9.52 p.p.
€ 9.52 p.p.
€ 9.52 p.p.
€ 1.00 p.p.
€ 1.50 p.s.

€ 10.38 p.p.
€ 10.38 p.p.
€ 10.38 p.p.
€ 10.38 p.p.
€ 10.38 p.p.
€ 10.38 p.p.
€ 10.38 p.p.
€ 10.38 p.p.
€ 10.38 p.p.
€ 10.38 p.p.
€ 1.21 p.p.
€ 1.82 p.s.

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

24101
24102
24103
24104

€ 14.02 p.p.
€ 14.02 p.p.
€ 14.02 p.p.
€ 14.02 p.p.

€ 15.28 p.p.
€ 15.28 p.p.
€ 15.28 p.p.
€ 15.28 p.p.

22
22
22
22

Maaltijden
Penne rigate met goed gevulde bolognesesaus, ciabatta en kruidenboter
Kip kerrie met rijst en groene rauwkost salade
Balletje gehakt met sperziebonen en gebakken aardappels
Boeren omelet met gebakken aardappeltjes en rauwkost salade
Penne rigate met kip in pestosaus en tomatensalade
Griekse gyrosschotel met rode rijst, brood en tzatziki
Coq au vin met rijst en ratatouille
Knapperige taco’s met chili con carne, garnituren en crème fraiche
Spare ribs met kruidige aardappel wedges en caesar salad
Bonenschotel met knapperige taco’s, garnituren en tomatensalsa
Boerenkool met rookworst en jus (oktober t/m maart)
Warmhoud- en opschepmaterialen
Borden, bestek en servetten
Maaltijden luxe
Lasagna bolognese met ciabatta en frisse Italiaanse salade
Vegetarische lasagna met ciabatta en frisse Italiaanse salade
Nasi goreng met ajam saté en tumus boontjes
Bami goreng met daging rendang en sayur lodeh
Hutspot met stoofvlees en Amsterdams tafelzuur (oktober t/m maart)
Paella Valenciana met gegrilde kip, chorizo en mosselen
Tortellini met ricotta, gegrilde paprika en insalata caprese
Gegratineerde canneloni fungi tomatensaus & ciabatta met pesto
Griekse moussaka met stokbrood en tzatziki
Glutenvrije penne rigate met goed gevulde bolognesesaus
Warmhoud- en opschepmaterialen
Borden, bestek en servetten
Buffetten
Italiaans
Grieks
Indisch
Caribisch
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PRIJZEN

Artikel
Surinaams
Indiaas
Thais
Stamppotten
Warmhoud- en opschepmaterialen
Borden, bestek en servetten
Luxe buffetten
Indisch
Italiaans
Mediterraan
Duits
Healthy
Stamppotten luxe
Hollands Lentebuffet
Warmhoud- en opschepmaterialen
Borden, bestek en servetten
Buffetten huisspecialiteit
Oriëntaals
Italiaans
Bourgondisch
Warmhoud- en opschepmaterialen
Borden, bestek en servetten
Dessert
Dessert buffet Smaragd
Dessert buffet Florence
Dessert buffet Mediterrané
Dessert buffet California
Schoteltje, vorkje, lepeltje en servet
100 grams dessert
Panna cotta met framboos
Griekse yoghurt met vers fruit
Chocolademousse met conference peer
Schoteltje, vorkje, lepeltje en servet
150 grams dessert
Tiramisu van koffielikeur en Amaretti
Griekse yoghurt met honing en amandel
Crème catalana
Trifle van vanille en kersencoulis
Spekkoek met slagroom
Lactosevrije chocolademousse van avocado
Kokosmousse met mangocoulis
Panna cotta met munt en mango
Amarula trifle
Schoteltje, vorkje, lepeltje en servet
Barbecue
Wereld barbecue huisspecialiteit
Wereld barbecue luxe
Wereld barbecue basis
Borden, bestek en servetten

34

PRIJZEN

Productcode
24105
24106
24107
24250
31010
31011

Prijs excl. btw
€ 14.02 p.p.
€ 14.02 p.p.
€ 14.02 p.p.
€ 14.02 p.p.
€ 1.00 p.p.
€ 1.50 p.s.

Prijs incl. btw
€ 15.28 p.p.
€ 15.28 p.p.
€ 15.28 p.p.
€ 15.28 p.p.
€ 1.21 p.p.
€ 1.82 p.s.

Pagina
22
22
22
22

24151
24153
24155
24156
24157
24251
24252
31010
31011

€ 18.86 p.p.
€ 18.86 p.p.
€ 18.86 p.p.
€ 18.86 p.p.
€ 18.86 p.p.
€ 18.86 p.p.
€ 18.86 p.p.
€ 1.00 p.p.
€ 1.50 p.s.

€ 20.56 p.p.
€ 20.56 p.p.
€ 20.56 p.p.
€ 20.56 p.p.
€ 20.56 p.p.
€ 20.56 p.p.
€ 20.56 p.p.
€ 1.21 p.p.
€ 1.82 p.s.

23
23
23
23
23
23
23

24201
24202
24204
31010
31011

€ 24.13 p.p.
€ 24.13 p.p.
€ 24.13 p.p.
€ 1.00 p.p.
€ 1.50 p.s.

€ 26.30 p.p.
€ 26.30 p.p.
€ 26.30 p.p.
€ 1.21 p.p.
€ 1.82 p.s.

24
24
24

25841
25842
25843
25844
31016

€ 4.36 p.p.
€ 4.36 p.p.
€ 4.36 p.p.
€ 4.36 p.p.
€ 0.80 p.s.

€ 4.75 p.p.
€ 4.75 p.p.
€ 4.75 p.p.
€ 4.75 p.p.
€ 0.97 p.s.

26
26
26
26

25801
25802
25803
31016

€ 1.69 p.s.
€ 1.69 p.s.
€ 1.69 p.s.
€ 0.80 p.s.

€ 1.85 p.s.
€ 1.85 p.s.
€ 1.85 p.s.
€ 0.97 p.s.

26
26
26

25810
25811
25812
25813
25814
25815
25816
25817
25818
31016

€ 3.15 p.s.
€ 3.15 p.s.
€ 3.15 p.s.
€ 3.15 p.s.
€ 3.15 p.s.
€ 3.15 p.s.
€ 3.15 p.s.
€ 3.15 p.s.
€ 3.15 p.s.
€ 0.80 p.s.

€ 3.43 p.s.
€ 3.43 p.s.
€ 3.43 p.s.
€ 3.43 p.s.
€ 3.43 p.s.
€ 3.43 p.s.
€ 3.43 p.s.
€ 3.43 p.s.
€ 3.43 p.s.
€ 0.97 p.s.

26
26
26
26
26
26
26
26
26

24405
24406
24401
31011

€ 22.19 p.p.
€ 18.33 p.p.
€ 13.49 p.p.
€ 1.50 p.s.

€ 24.19 p.p.
€ 19.98 p.p.
€ 14.70 p.p.
€ 1.82 p.s.

27
27
27

Neem contact op: 0302642010

