
Catering
Koud & warm buffet De Kokkerette - € 19,00  per persoon De Kokkerette - lux - € 26,-- per persoon De Kokkerette Italiaans - € 26,- per persoon

koud stokbrood met sauzen stokbrood met sauzen, tapenade, pesto salade caprese

rauwkostsalade rauwkostsalade carpaccio met pesto dressing

plateau hamsoorten plateau assorti vis (makreel, forel, meerval, zalm) vitello tonato

kipcocktail carpaccio van ossehaas rauwkostsalade

plateau assorti vis / haring / garnalen carpaccio van rozevalaardappel & parrmaham pasta met olijf, pesto, fuet

rozevalaardappelsalade met spekjes italiaans brood met tapenade, pesto

optie: antipasti (€5,- pp)

 

warm rundergehaktballetjes beefreepjes met truffelroomsaus lasagne of

spareribs kipoester met kerriesaus ravioli gevuld met bospaddestoelen en truffelsaus

saté gebakken meerval gemarineerde biefstukreepjes

optie: pulled pork (€2,50 pp) saltimbocca van kalfsentrecote

optie: wildstoofpot of wildzwijnrollade (€2,50 pp)

gebakken krieltjes met spek & ui aardappelgratiné rozemarijnaardappeltjes

roerbakgroente rozemarijnaardappelen roerbakgroente

gegratineerde witlof

Optie dessert dessertbuffet (4,75 pp) dessertbuffet (4,75 pp) dessertbuffet (4,75 pp)

Stamppot buffet Regulier - € 13,50 per persoon Lux - € 18,25 per persoon

boerenkool boerenkool

hutspot hutspot

zuurkool zuurkool

rookworst rookworst

speklappen speklappen

ribbetjes ribbetjes

spekjes spekjes

hachee hachee

jus casselerrib

zuren sucade

jus

Optie: stoofpeer (€ 1,- pp) zuren

Optie: stoofpeer (€ 1,- pp)



Hapjesbuffet  Koud Per tafel of op het buffet borrelplanken met daarop oa:

 € 8,95 per persoon ·       Wraps (incl wrap geitenkaas, vegetarisch)

·       Briebrood (vegetarisch)

·       Carpacciobrood

·       Capresespies (vegetarisch)

·       Verschillende soorten ham

·       Verschillende soorten kaas (vegetarisch)

·       Diverse soorten brood, olijfolie, zout en knoflooksaus

Warm Gehaktballetjes

€ 5,75 per persoon Kipspiesjes

Gamba’s in knoflookolie

Gevulde champignons (vegetarisch)

Soep - broodjes buffet Koud Diverse gesorteerde belegde broodjes:

€ 6,50 per persoon ·       Diverse wraps (waaronder vegetarisch)

·       Sandwichbrood

·       Zachte broodjes

·       Ciabatta's

·       Landbrood

Warm Tomaat-basilicumsoep

€ 3,50 per persoon Seizoenssoep zoals bospaddestoelensoep, mosterdsoep, lent-ui 

Optie: Broodje beefburger met tomatenchutney en mosterddressing (€ 5,95 pp)

Broodje beenham met een honing-mosterdsaus (€ 4,50 pp)

Hapjes

€ 1,85 per stuk Warm assorti gamba

Koud assorti palingmouse

sandwich carpaccio

bruchetta tonijntartaar

bruchetta caprese

bruchetta brie

gerookte meerval

bruschetta makreeltapenade

tartaar met pesto

hollandse garnalen

kipcocktail met ananas

geitekaas met spek



Hapjes

€ 1,30 per stuk Warm assorti mini sate

kip yacatori

gehaktbal

mediterraanse kipspiesje

Koud assorti haring met roggebrood

mozzarellaspies

zalmwrap

carpacciowrap

gevuld ei

zuurkookbrood

penne d'Ardenne met bieslookkaas

bruschetta filet americain

sandwich brie

kippedij

ham met monchou


