Banquetingmap 2016
Catering
Zwagersculinair
Rene Daalhuisen
Tel : 0631755632
Alfons Overmars
Tel : 0654682632

Onze arrangementen
• Lunch arrangement
• Brunch arrangement
• Feest arrangement
• All-inclusive feest arrangement
• Luxe koude hapjes
• BBQ arrangement
• Diner arrangement

Onze buffetten
• Koud en warm buffet
• Stamp pot buffet
• Dessert buffet

Het aantal personen en bedragen wat staat aangegeven in deze map is een richtlijn.
In overleg zijn er meerder opties mogelijk.

Lunch Buffet

Vanaf 25 personen

€ 14,50 p.p.

Diverse soorten broodjes belegd met brie,gerookte zalm,rosbief,oude kaas.
Ander beleg mogelijk in overleg.
Onbeperkt thee, koffie, melk, karnemelk en jus d’orange
Dit arrangement is uit te breiden met:
•
•
*

soep of een kroket
soep en kroket

€ 17,50
€ 19,50

Dit arrangement is te boeken voor maximaal 20 personen.
Bij u op locatie

Brunchbuffet

Vanaf 25 personen

€ 17,50 p.p.

Dit arrangement bestaat uit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

onbeperkt thee, koffie, melk, karnemelk en jus d’orange
soep naar keuze
rundvleessalade
vissalade
vers fruit
verschillende broodjes
hartig en zoet beleg
ragout
eieren met spek

Feestarrangement*

A

Minimaal 40 personen

Voor het feestarrangement kunt u verschillende hapjes bestellen:
•
•
•
•
•
*

zoutjes en nootjes
luxe koude hapjes
gemengde warme hapjes
taart
petit four

€ 1,75 p.p.
€ 0,75 per stuk
€ 0,50 per stuk
€ 3,00 p.p.
€ 2,50 p.p.

Drankjes op basis van nacalculatie.

All-inclusive feestarrangement* B Minimaal 40 personen

€ 24,50 p.p.

Bij het all-inclusive feestarrangement krijgt u de volgende hapjes:
•
•
•
•

zoutjes en nootjes
luxe koude hapjes
warme gemengde hapjes
drankjes {fris ,Wijn ,bier}

All-inclusive feestarrangement is ongeveer in overleg plus minus 4 uur.

Onze buffetten
Koud buffet € 10,50 p.p.

warm buffet € 16,50 p.p.

Koud en Warm buffet € 22,50 p.p.

koud buffet:
o rundvleessalade.
o Kip kerrie salade.
o Zalmsalade.
Het koude buffet wordt geserveerd met stokbrood, kruidenboter.
Salades zijn voorzien van diversen garnituur.
warm buffet:
o
o
o
o
o
o

gehaktballetjes in tomatensaus
kipsaté
Thaise kip curry
Nasi met groenten
Warme Beenham
Aardappel schotel

Deze buffetten zijn ook nog uit te breiden met bijvoorbeeld Indische, Italiaanse,
Tapas of hapas gerechten,diversen warme vlees schotels en nog meer verschillende
koude salades.
Ook Vegetarisch is mogelijk.
Prijs op aanvraag.
Deze buffetten zijn vanaf 35 personen of in overleg

Stamppot buffet*

Vanaf 20 personen

€ 17,50 p.p.

Dit buffet bestaat uit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

boerenkool
zuurkool
hutspot
worst
bal gehakt
augurken
zilveruitjes
jus
mosterd
piccalilly
Spekjes

Ook dit buffet is ook uit te breiden of vervangen met andere stampoten en vlees
gerechten.
Ook met vega rookworsten en gehaktballetjes is dit buffet mogelijk

BBQ arrangement

Vanaf 35 personen

€ 16,50 p.p.

Bij dit arrangement krijgt u het volgende:
• verschillende soorten vlees
o hamburger
o kipsaté
o braadworstje
o filetlapje
o Shaslick
•
•
•
•
•
•

diverse koude sauzen,knoflook,barbecue,cocktailsaus.
kruidenboter
stokbrood
pindasaus
diverse salades aardappelsalade, vleessalade, Rauwkorstsalade
verse fruitsalade

In overleg is het mogelijk de vlees soorten uit te breiden.
Vis en vega is ook mogelijk.

Wokbuffet €25,50 p.p. vanaf 35 personen op locatie.

Luxe koude hapjes per stuk € 1,Hollandse Garnalen cocktail
Noorse Garnalen cocktail
Tonijn met kreeften staartjes
Beenham met carpaccio
Gerookte zalm
Kip kerrie met gerookte kip

Warme hapjes per stuk € 0,50 inclusief saus.
Bitterballen
Mini Kaas soufflé
Mini frikadellen
Mini nasi-Bami
Kaas stengels
Mini loempia’s

vanaf 100 stuks

Dessert buffet

Vanaf 30 personen

€ 8,50 p.p.

Grand dessert bestaande uit verschillende desserts:
•
•
•
•
•

slagroom snit
verse fruit
seizoensbavarois
Tiramisu
Soesjes

Dit buffet is uit te breiden met:
• vanille/vruchtenijs, diversen smaken ijs

€ 1,50 p.p.

De warme buffetten worden inclusief warm houd bakken compleet bij u neergezet.
Indien gewenst met borden en bestek.
Graag minimaal 4 weken van tevoren reserveren
Annuleren:
Indien de reservering 1 week of eerder voor de geplande datum wordt
geannuleerd, is de klant geen kosten verschuldigd.
Indien de reservering 2 dagen van tevoren voor de geplande datum word
geannuleerd is de klant 50% van de reserveringswaarde verschuldigd.
Afrekening en betaling:
De gemaakte kosten zullen na afloop van het gebruik middels een factuur aan de
klant in rekening worden gebracht.
Bij een bedrag boven de € 1000,- word er een aanbetaling gevraagd van 25%.

