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CATERINGBROCHURE

PARTYSERVICE VAN DEN BERG
WADDINXVEEN-GOUDA
Telefoon: 0182 612044 / Fax: 0182 616124
Passage 31 / 2741 HB / Waddinxveen
Email: info@vd-berg.nl
Website: www.vd-berg.nl
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Voorwoord

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij presenteren wij u onze cateringmap vol met culinaire ideeën, zoals heerlijke belegde
broodjes, lunches, partyhapjes, fingerfood, diners en buffeten. Ook gebak en taarten vindt u in deze
map.
Bij het organiseren van een feestje of evenement komt veel kijken, vandaar dat wij het u zo makkelijk
mogelijk willen maken wanneer u ervoor kiest uw evenement te laten verzorgen door Partyservice
van den Berg.
Alles wat u in deze map vindt kunt u bestellen voor op kantoor, bij een vergadering, receptie enz.
Maar ook voor thuis vindt u tal van mogelijkheden.
Natuurlijk kunt u zich ook laten verrassen op onze website www.vd-berg.nl.
De bestelprocedure is eenvoudig, u kunt uw bestelling mailen, faxen of telefonisch contact opnemen
met onze verkoopmedewerkers.
Partyservice van den Berg is een smaakmaker sinds 1864, wij staan voor service, kwaliteit en
persoonlijke aandacht.
Heeft u speciale wensen? Wilt u een evenement op maat?
Onze medewerkers van de afdeling Partycatering vinden het een uitdaging om samen met u tot een
bijzonder resultaat te komen.
U kunt ons altijd bellen voor een nadere kennismaking, u kunt hiervoor contact opnemen met
Frank de Koning of Cees van den Berg.

Met Culinaire groet,
Partyservice van den Berg
&
Banketbakkerij van den Berg

Maart 2013

Cees van den Berg
Frank de Koning
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Bestelprocedure
Een bestelling opgeven
U kunt op diverse manieren uw bestelling plaatsen.
• Bestelformulier uitprinten en retour faxen
• U kunt uw bestelling per email versturen
• Neem telefonisch contact op met ons verkoopteam
Bestelling versturen
• Faxnummer: 0182 616124
• Email: info@vd-berg.nl
• Telefonisch bestellen of advies/informatie: 0182 612044
Wanneer kunt u bestellen
Bij voorkeur hebben wij uw bestelling tijdig binnen, maar als u uiterlijk 1 dag van te voren voor 12.00
uur besteld kunnen wij de bestelling garanderen.
Bij opdrachten waar een offertetraject aan vooraf is gegaan gelden andere voorwaarden. Deze staan
dan vermeld in de offerte.
Bevestiging bestelling
Van iedere bestelling die wij ontvangen per email ontvangt per mail een bevestiging. Faxbestelling
worden ondertekend of voorzien van een bedrijfsstempel geretourneerd.
Spoedbestellingen
Deze zijn, indien de planning het toelaat, mogelijk. Hiervoor dient u wel even telefonisch contact met
ons op te nemen.
Lunches en warme en koude buffetten
Deze worden klaar voor gebruik aangeleverd. De warme componenten wordt geleverd in warmhoud
apparatuur welke op het buffet ook warm blijft. Bij aflevering zullen wij duidelijke instructies geven.
Materialen
Wij kunnen diverse materialen leveren zoals servies en glaswerk. Voor een prijsopgave hiervan kunt
u contact opnemen met onze medewerkers.
Retour halen bestelling ( materialen e.d.)
Op een in overleg afgesproken tijdstip halen wij de materialen weer retour.
Manco
Manco’s en breuk horen wij graag van u bij het retour halen.
Deze vervanging of reparatiekosten worden volgens de werkelijke kosten aan u gefactureerd.
Prijzen
Alle prijzen zijn vermeld inclusief de wettelijke BTW. (6% op food en 21% op materialen ,personeel
en alcoholische dranken). En exclusief transportkosten. Wij behouden ons het recht voor om
prijswijzigingen en of/assortimentswijzigingen, altijd tussendoor te kunnen laten plaatsvinden.
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Fax bestelformulier (om te kopiëren) Fax nr. 0182 616124

Gegevens besteller
Naam organisatie
Contactpersoon
Straat
Postcode
Plaats
Telefoonnumer
Besteldatum

Nr:

Mobiel:

Aflevergegevens
Afleverdatum
Aflevertijd
Ter attentie van
Bestelling
Productnaam

Per schaal / personen / stuks

aantal

Opmerkingen:
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Gebak / Banket
Koeken
Gevulde koek
Cocosmacroon
Boterrondjes
Echte Goudse Stroopwafels

€ 1,35 per stuk
€ 1,10 per stuk
€ 1,40 per stuk
€ 2,60 per pakje van 10 stuks

Petit fours / gebak
Petit four
Petit Four met logo

€ 1,50 per stuk
€ 1,70 per stuk

Assortiment luxe minigebakjes

€ 1,10 per stuk

Breed assortiment gebak
(slagroomgebak, crèmegebak, mokkagebak,
Appelgebak, tompouce ect.)

v.a. € 1,80 per stuk

Hartig
Saucijzenbroodje
Hartig broodje
(ham/kaas, kip/kerrie, saté, beemsterkaasbroodje)

€ 1,50 per stuk
€ 1,60 per stuk

Taarten
Een kleine greep uit ons assortiment taarten. Bijna alle formaten zijn mogelijk infomeer bij onze
medewerkers voor de diverse mogelijkheden:
10 persoons
10 persoons
10 persoons

Slagroomtaart, vruchtentaart en Mokkataart
Marsepeintaart met slagroomvulling
Marsepeintaart met chipolatavulling
Foto en logotaarten

€ 17,50
€ 18,00
€ 19,00
€ op aanvraag
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Ontbijtbuffetten

Ontbijtbuffet A
€ 10,20 per persoon
• Assortiment zachte en harde witte en bruine broodjes, koffiebroodjes, hartig broodjes,
croissants, beschuit en krentenbol
• Gesneden bruin en wit brood
• Diverse soorten vleeswaren
• Diverse soorten Hollandse kazen
• Jam en Hagelslag
• Botercupjes
• Gekookt eitje
• Suiker
De broodjes worden in manden gepresenteerd en het beleg op schalen.
Dit ontbijtbuffet is voor minimaal 15 personen.

Ontbijtbuffet B
€ 12,45 per persoon
• Assortiment zachte en harde witte en bruine broodjes, koffiebroodjes, hartig broodjes,
croissants, beschuit, krentenbol en ontbijtkoek
• Gesneden bruin en wit brood
• Mini puddingbroodjes en mini chocoladebroodjes
• Boerenham, rosbief, fricandeau, kalkoenrollade, paté, runderrookvlees
• Diverse soorten Hollandse kazen
• Jam en Hagelslag
• Gerookte zalm
• Roomboter en margarine cupjes
• Fruitmand
De broodjes worden in manden gepresenteerd en het beleg op schalen.
Dit ontbijtbuffet is voor minimaal 15 personen.
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Ontbijtbuffet “Goedemorgen”
€ 13,25 per persoon
• Assortiment van zachte minibroodjes en meergranenbollen belegd met jong belegen kaas,
boerenham, rosbief, paté en ardennerham
• Sandwiches met gerookte kip
• Pain au chocolat
• Croissant met marmelade
• Ham/kaas croissant
• Fruitmand
De broodjes en sandwiches worden in manden gepresenteerd.

Uitbreiding ontbijt
€ 5,85 per persoon
U kunt ervoor kiezen om de eerder genoemde ontbijtbuffetten uit te breiden met diverse warme
gerechten.
• Roerei met verse bieslook
• Kalfsworstjes
• Uitgebakken bacon
• Boeren yoghurt met cornflakes en cruesli
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Brunchbuffet
€ 15,85 per persoon
• Kopje krachtige runderbouillon met verse groenten
• Uitgebreid broodassortiment; minibroodjes, croissant, plakjes krentenbrood, witte en bruine
bolletjes, tijgerbollen, kampioentjes en appelmeisjes
• Dun getrancheerde roastbeef, gebradenn kalfsrollade, diverse hamsoorten
• Gerookte zalm en palingfilet
• Uitgebreid kaasplateau met diverse binnen en buitenlandse kaassoorten
• Tomatensalade aangemaakt met olijfolie, knoflook, rode ui en basilicum
• Zoetzure komkommersalade met bieslook en peterselie
• Roerei met tuinkruiden
• Luchtige bladerdeegbakjes met een romige kalfsragout met paddenstoelen en tijm.

Afternoon tea
• Scone met marmelade en room
• Luxe minigebakje
• Slagroomtruffel
• Brownie
•
•
•
•

€ 10,55 per persoon

Sandwiches met zalm en komkommer
Sandwich met kip en pesto
Mini quiche
Zakjes thee

Mini Afternoon tea
• Scone met marmelade en room
• Luxe mini gebakje
• Chocolaatje
• Minibroodjes vlees of kaas
• Minibroodjes zalm en komkommer

€ 6,60 per persoon

Op bovenstaande afternoon tea’s zijn diverse aanvullingen en afleidingen mogelijk.
Vraag naar de diverse mogelijkheden.
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High tea (vanaf 40 personen)
Alle hapjes zijn kleine 2 á 3 haps gerechtjes

€ 19,00 per persoon

Zoete hapjes
• Citroentaartje
• Appeltaartje
• Soesjes gevuld met banketbakkersroom
• Huisgemaakte brownies
• Scones met marmelade en room
• Mini crème bruleé
Hartige hapjes
• Kleine glaasje gevuld met een mousse van kip
• Kleine glaasjes gevuld met een palingmousse
• Sandwiches met gerookte zalm en citroenmayonaise
• Sandwiches met eiersalade , sjalotjes en kappertjes
• Sandwiches met seranoham en notenboter
Warme items
• Pasteitje met kalfsragout en verse tijm
• Stokbroodtoast met daarop paddenstoelen met een stiltonkaas
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Belegde broodjes en Sandwiches
Belegde broodjes
• Gesorteerde belegde broodjes
Assortiment broodjes:
(witte bol, meergranenbol, kaiserbol, tijgerbol en kampioentje)
Pistolet/croissant € 0,45 extra
Assortiment beleg:
(Fricandeau, ham, rosbief, paté, kipfilet, jong belegen kaas, oude kaas , gebraden gehakt en
rauwe ham)
- Belegde broodjes
€ 1,70
- Belegd broodje dubbel beleg
€ 2,25
- Belegd broodje met garnering
€ 2,30
- Belegd broodje met dubbel beleg en garnering
€ 2,75

Sandwiches
• Een sneetje sandwichbrood in de smaken Pommodori, wit of bruin belegd met o.a.
(fricandeau, ham, rosbief, paté, kipfilet, jonge en oude kaas, rauwe ham, paling of zalm)
- Sandwich kaas of vlees
€ 1,45
- Sandwich Vis met garnering
€ 2,60
Luxe belegde broodjes
Broodje gezond
Ham, kaas, sla, tomaat, komkommer en dressing

€ 2,90

Broodje Hawaï
Ham, kaas, ananas en sla

€ 2,90

Broodje Gouwenaar
Met Goudse kaas, tomaat, sla en ui

€ 2,90

Broodje Filet American
met ei, peper en zout

€ 3,95

Broodje Boerenbeenham

€ 2,50

Broodje Brie

€ 2,50

Broodje Kruidenkaas

€ 2,50

Broodje Huzarensalade

€ 2,85

Broodje Zalmsalade

€ 2,85
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Luxe belegde broodjes

Broodje Tonijnsalade

€ 2,85

Broodje Eiersalade
Met sjalotjes en kappertjes

€ 2,85

Broodje gerookte zalm en garnering

€ 3,85

Broodje met Crabsalade en garnering

€ 2,85

Broodje gerookte zalm, paling en garnering

€ 6,70

Broodje oude kaas met komkommersalade en luxe garnering

€ 3,50

Broodje rauwe ham, pesto, zongedroogde tomaat
En luxe garnering

€ 3,50

Broodje caprese met tomaat, mozarella, basilicum
en garnering

€ 3,50

Boerenbol met rosbief, tomaat, komkommer,
ei , peper en zout

€ 3,70

Broodje met roomkaas, bieslook, tomaat en komkommer

€ 2,90

Broodje met carpaccio, Parmezaanse kaas, kappertjes
En pijnboompitten

€ 3,70

Broodje halfom (lever en pekelvlees)

€ 3,20

Broodje olijven, fetta, tomaat en basilicum

€ 3,20

Warme broodjes
Broodje kroket
(minimaal 20 stuks en afhankelijk van afstand)

€ 2,50

Voor alle broodjes in
deze brochure kunt u
kiezen uit de volgende
soorten:
Witte bol,
meergranenbol bol,
kaiserbroodjes,
pistolets, tijgerbollen
en kampioentjes.
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Lunchboxen
Makkelijk voor groepen voor onderweg. Wij bieden diverse mogelijkheden:

Lunchbox A
• Wit broodje ham
• Meergranenbol kaas
• Krentenbol met boter en zakje suiker
• Fruit (appel, banaan, sinaasappel)
• ¼ liter beker halfvolle melk of karnemelk
• Servet

€ 6,60 per box

Lunchbox B
• 1 Sandwich
• 2 Luxe belegde broodjes
• 1 Candybar
• 1 Vers fruit
• 1 ¼ liter beker melk
• Servet

€ 8,70 per box

Natuurlijk kunnen de
lunchboxen naar eigen
inzicht nog worden
aangepast. Ook kunt u
de boxen uitbreiden.
Candybar
(mars/twix/lion of
nuts)
€ 1,00
Blikje frisdrank € 1,25
Gevulde koek € 1,35
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Lunches
•

Een aantal lunches die eenvoudig en snel op tafel kunnen staan. Uitgebreidere
lunchbuffetten vindt u op pagina 15.

Lunch A
€ 6,20 per persoon
• Een broodmaaltijd met diverse soorten brood en broodjes
• Krentenbrood
• Verschillende soorten hartig beleg
• Boter en jam
• Melk en/of karnemelk
Lunch B
€ 8,90 per persoon
• Broodje Du Mont (broodje met huzarensalade, diverse soorten vlees en vruchten)
• Broodje kaas
• Krentenbrood en croissant
• Boter en jam
• Melk en/of karnemelk
Lunch C
• Soep van de dag
• Hors d’oeuvre vlees of vis
• Minibroodjes (3 p.p.) en stokbrood
• Boter en kruidenboter
• Fruitsalade
• Melk en/of karnemelk

€ 17,20 per persoon

Lunch D
• Soep van de dag
• met stokbrood en kruidenboter
• Sandwiches met vis, vlees en kaas
(gemiddeld vier boterhammen per persoon)
• Melk en/of karnemelk

€ 10,00 per persoon

Lunch E
€ 7,75 per persoon
• Diverse belegde broodjes met vlees en kaas (gemiddeld drie per persoon)
• Krentenbol met boter en zakje suiker
• Vers fruit
• Melk en/of karnemelk
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Lunchbuffetten
Onderstaande lunchbuffetten kunnen wij op elke gewenste locatie leveren. En zijn te bestellen vanaf
20 personen. Bij minder personen kunnen wij een lunch aanpassen.
Lunchbuffet A vanaf 20 personen
• Tomaten crème soep
• Runderbouillon met bospaddenstoelen
•
•
•
•
•
•
•
•

€ 11,20 per persoon

Sandwich gerookte zalm met mierikswortelsaus
Sandwich eiersalade
Ciabatta tonijnsalade met veldsla
Foccacia san daniele ham met tomaat en mozzarella
Waldcorncroissant met brie e rucola
Italiaanse bol met bresoala, basilicum, tomaat en olijven
Minibroodjes met boerenham, kernhem kaas en paté
Minibroodjes met paling en garnalentapanade

Lunchbuffet B vanaf 20 personen
€ 14,30 per persoon
• Groentebouillon met verse jonge groenten
• Tomatensoep met basilicum
• Sandwich gerookte zalm
• Sandwich eiersalade
• Broodtaart “gezond”
• Boerenbol met brie en rucola
• Gehalveerde meergranenbol met tonijnsalade en rode ui
• Gesorteerde belegde minibroodjes
•

Warme gevulde hartige crêpes

•

Fruitsalade
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Lunchbuffet “New York” vanaf 15 personen
€ 13,75 per persoon
• Verse bagel met kipsalade, aangemaakt met een mosterdmayonaise
• Verse bagel met gerookte zalm, roomkaas en rucola
• Clubsandwich met kip, bacon, tomaat,sla en kruidenmayonaise
• Minisandwich kaas , tomaat en komkommer
• Minisandwich eiersalade
Luxe sandwichbuffet vanaf 20 personen
€ 12,30 per persoon
• Luxe gesorteerde minibroodjes
met: Rosbief, paté, kaas en Coburger ham
• Open sandwich
Met: gerookte paling, gerookte zalm en filet American
• Puntsandwich
Met: gerookte boeren ham, kalkoenborstfilet, kernhem kaas en roquefortmousse
• Sandwichrol met zalm en waterkers
• Illuster broodje
• Spiraalsandwich met gerookte paling
• Clubsandwich met kip en spek
Broodjesbuffet
vanaf 20 personen
€ 10,15 per persoon
• Sandwiches met: kaas, fricandeau, rosbief en filet américain
• Minibroodje beenham
• Ciabatta kruidenkaas
• Focaccia (Italiaans landbrood)
met: Parmaham, geitenkaas/tomaat, lamsham en tonijnsalade
• Gevochten broodje
met: eiersalade en rauwe ham, gerookte forel en gerookte zalm,brie en oude kaas
• Broodje Gouwenaar
met Goudse kaas, sla, tomaat en ui
Broodjes en saladebuffet vanaf 20 personen
€ 16,70 per persoon
• Diverse soorten broodjes, zoals: witte bolletjes, bruine-, tijger-, kampioentjes,

kaiserbroodjes e.d.

•

Boter en kruidenboter

•
•
•
•
•

Huzarensalade
Zalmsalade
Pasta Beenhamsalade
Vleesbuffet met: meloen met virginia ham, rosbief, fricandeau, paté en gerookte kip
Visbuffet met: gerookte zalm, gerookte paling, garnalentapanade, mosselen in
remouladesaus en makreel
Kaasplankje met diverse Hollandse en buitenlandse kazen

•
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Partyhapjes en Fingerfood

Kaashapjes
Jong belegen Goudse
kaas
Oude Goudse kaas
Leidse kaas
Leerdammer kaas
Nagelkaas
Bieslook kaas
Gouwenaar kaas
Dadel Mon Chou
Soesje met kaasmousse
Toastje Brie
Geitenkaas met bieslook

Kaas en Worsthapjes
Blokjes oude en jonge kaas
Plakjes Grillworst
Cervelaatworst
Gekruid gehaktballetje
Schaal 60 stuks € 48,00
Schaal 30 stuks € 24,00

Schaal 60 stuks € 54,00
Schaal 30 stuks € 27,00

Borrelhapjes
Gevuld ei
Gevulde tomaat met
garnalentapanade
Soesje gevuld met
kaasmousse
Rolletje beenham met
asperge
Cervelaatworst
Gekruid gehaktballetje
Rolletje ardennerham met
ei
Toastje brie
Toastje roompaté
Toastje palingmousse
Schaal 60 stuks € 51,00
Schaal 30 stuks € 25,50

Borrelhapjes Varié
Flensje met zalm
Toastje Virginiaham met
olijventapanade
Toastje gerookte forel
Toastje gerookte kip met
Cranberrycompote
Toastje filet American
Toastje kaasmousse
Gekruid gehaktballetje
Gevuld ei
Blokjes Goudse kaas
Grillworst
Schaal 60 stuks € 57,00
Schaal 30 stuks € 28,50

Borrelhapjes Luxe
Rolletje beenham met
asperge
Dadel met monchou
Gevuld ei met tonijn
Gekruid gehaktballetje
Gevuld tomaat met
garnalentapanade
Toastje zalmmousse
Toastje filet American
Toastje Bourgondische paté
Toastje gerookte kip met
cranberrycompote
Soesje gevuld met
Roquefort
Schaal 60 stuks € 57,00
Schaal 30 stuks € 28,50

Borrelhapjes Vis
Toastje gerookte zalm
Toastje garnalentapanade
Gevuld ei met tonijn
Toastje gerookte makreel
Toastje gerookte forel
Zalmflensje
Gevuld tomaat met
garnalen
Toastje gerookte forel
Rolletje gerookte zalm
Komkommer met crab
Schaal 60 stuks € 63,00
Schaal 30 stuks € 31,50
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Luxe Canapés
Uitgestoken rondjes
witbrood met diverse
toppings
Gerookte forel
Virginiaham met
olijventapanade
Gerookte kip met
cranberrycompote
Patés
Garnalentapanade
Brie
Gerookte zalm
Forel
Filet American
Schaal 60 stuks € 57,00
Schaal 30 stuks € 28,50

Tapashapjes
Gevuld ei met tonijnmousse
Gevuld tomaatje met
crabsalade
Gevulde champignons (V)
Aardappeltaartje (V)
Lepelamuse met zalm
Spiesje met chorizo, olijf,
cherrytomaat en mozzarella
Flensje met kruidenkaas en
seranoham
Crostini met mozzarella,
pesto, zongedroogde
tomaat
Dadel met spek en
roomkaas
Wrapje gevuld met kipfilet,
crème fraiche en sla

Frituurhapjes
Assortiment frituurhapjes
en sausjes met o.a.:
Bitterbal, kipnuggets,
vlammetjes, bamihapjes
e.d.
Schaal 60 stuks € 42,00
(i.o.)

Schaal 60 stuks € 81,00
Schaal 30 stuks € 40,50
Quiche
Stukjes hartige taart met
keuze uit:
Kaas/spek
Broccoli/kaas/champignons
Kaas/bosui
Prei/ham/kaas
Zalm
Geitenkaas/bosui
Tomaat/kaas/oregano
Schaal 30 stuks € 25,50
(één soort)

Fingerfood
Fingerfood is de
verzamelnaam voor luxe
hapjes die tussen duim en
wijsvinger gegeten worden.
Tijdens uw feest, borrel of
receptie verwennen wij uw
gasten met kleine
cateringhapjes
gepresenteerd op lepels
spiesjes of in (kunststof)
glaasjes
Pers stuk € 2,50
(vanaf 40 stuks te bestellen)
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Salades

De hoeveelheden van deze salades per persoon zijn gebaseerd op voorgerechten. Salades minimaal 6
personen per schaal te bestellen. Prijzen zijn per persoon.
•

Huzarensalade – vleessalade met rijke garnering

€ 3,45

•

Zalmsalade – Vissalade met rijke garnering

€ 4,25

•

Russisch ei – vissalade met rijke garnering
Garnalen, mosselen en makreel

€ 4,25

•

Waldorfsalade
Selderie/appelsalade met walnoot en mandarijn

€ 3,45

•

Kartoffelsalade
Aardappelsalade met ui en uitgebakken spekjes

€ 4,25

•

Vegetarische Kartoffelsalade

€ 3,45

•

Goudse Kaassalade
Een salade met goudse kaas, walnoten en selderij

€ 4,25

•

Pasta beenhamsalade
Een salade van penne pasta met beenham, olijven,
zongedroogde tomaat,kappertjes en paprika

€ 4,25

•

Salade Nicoise
Salade van kropsla, tonijn, ansjovis, haricot verts
Tomaat en hargekookte eieren

€ 4,25

•

Salade Caprese
Tomaat, mozzarella en basilicum

€ 4,25

•

Griekse Salade
Fetta, rode ui, tomaat, komkommer en olijven

€ 4,25

•

Kipsalade
Stukjes gebakken kip, gemengde sla, champignons,
Tomaat en een kerriedressing

€ 4,25
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Hors d’ oeuvre
Feestelijke schalen met in drie varianten.
Hors d’ oeuvre Vlees
Bestaande uit:
• Huzarensalade
• Virginiaham, paté, rosbief, fricandeau en mortadella
• Gevuld ei, gevulde tomaat en asperge met ham

€ 10,00 per persoon

Hors d’ oeuvre Vis
€ 13,25 per persoon
Bestaande uit:
• Zalmsalade
• Licht gerooktemeerval, gerookte zalm, forel, mosselen in remouladesaus,
En garnalentapanade
• Gevuld ei, gevuld tomaat , ansjovis met olijven

Hors d’ oeuvre Varié
€ 13,25 per persoon
Bestaande uit:
• Huzarensalade
• Fricandeau, rosbief en paté
• Gerookte zalm, gerookte forel en garnalentapanade
• Gevuld ei, gevuld tomaat , ansjovis met olijven en asperge met ham
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Vlees en visschotels
Vleesschotel
Deze schotel bestaat uit:
• Meloen met virginiaham
• Gerookte kip, fricandeau, rosbief en paté

€ 7,95 per persoon

Visschotel
Deze schotel bestaat uit:
• Gerookte paling, gerookte zalm, garnalentapanade
• Mosselen in remouladedressing gerookte makreel

€ 13,25 per persoon

Kaasplankjes
Hollands kaasplankje
• Goudse kaas
• Stolwijkse kaas
• Friese nagelkaas
• Old Amsterdam
• Kernhem
• Stokbrood

€ 4,75 per persoon

Frans kaasplankje
• Boerenbrie
• Bleu Castello
• Camenbert
• Roquefort
• Zachte geitenkaas
• Port salut
• Stokbrood

€ 5,25 per persoon
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Soepen
Als aanvulling op een lunch of dinerbuffet hebben wij een uitgebreid assortiment verse soepen.
Deze soepen worden in principe geleverd in een Hotpot welke op 220 V warm blijft.
Bouillons
• Groentebouillon
• Tomatenbouillon
• Kippensoep
• Kruidige kerriebouillon met kip

€ 1,90 per persoon
€ 1,90
€ 1,90
€ 1,90

Gebonden soepen
• Pomodori tomatensoep
• Chinese tomatensoep
• Minestronesoep
• Kerriesoep
• Mosterdsoep
• Courgettesoep
• Aardappel/preisoep
• Aspergesoep
• Bospaddestoelensoep

€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50

•
•
•
•

Erwtensoep met worst
Erwtensoep met worst en
Snee boerenbruin met spek
Uiensoep
Hongaarse Goulaschsoep

€ 2,90
€ 3,55
€ 2,45
€ 2,45

Soepbuffet
€ 7,95 per persoon
Dit buffet word opgesteld op een buffet en u kunt zelf uw soep samenstellen.
Bestaande uit bijvoorbeeld:
• Pomodori tomatensoep
• Romige crème soep
• Dubbelgetrokken runderbouillon
U kunt zelf onderstaande garnituren toevoegen aan uw soep:
• Omlette reepjes
• Soepballetjes
• Kipreepjes
• Diverse fijngesneden groentengarnituur; paprika, prei,tomaat, ui, wortel, taugé e.d.
• Croutons en soepstengels
• Crème Fraiche
• Stokbrood en gezouten roomboter
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Warme gerechten
Hieronder vindt u een aantal warme gerechten welke afzonderlijk kunnen worden besteld, maar ook
onderdeel kunnen uitmaken van een buffet. Onderstaande gerechten worden geserveerd met
rauwkost, witte rijst of aardappeltaart.
•

Portie Kipsaté (3 stokjes p.p.)
met pindasaus en kroepoek

€ 6,30

•

€ 3,45

-

Wrap
Opgerolde tortilla’s met o.a.
Kip en roerbakgroenten
Mexicaans gehakt en guacamole

•
-

Quiche Hartige taarten in diverse smaken
Kaas/spek
Broccoli/kaas/champignons
Kaas/bosui
Zalm
Prei/kaas/ham

€ 16,95 per taart 8-10 personen

•

Kip Hawaï
Malse kipfilet in een romige kerriesaus

€ 13,25 per persoon

•

Boeuf Bourguignon
€ 14,30 per persoon
Stoofschotel van runsvlees, gemarineerd in rode wijn en diverse groenten

•

Boeuf Stroganoff
€ 14,30 per persoon
Mals rundvleesgerecht met een stroganoffsaus met paprika, ui en champignons
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Koude buffetten
Koud buffet A
vanaf 8 personen
€ 17,25 per persoon
• Huzarensalade
• Russisch ei
• Vleesschotel met meloen en virginiaham, paté, rosbief, fricandeau en gerookte kip
• Gevulde ei en asperge met ham
• Stokbrood
• Boter en kruidenboter
Koud buffet B
vanaf 8 personen
€ 19,50 per persoon
• Kipsalade
• Huzarensalade
• Vleesschotel met meloen en virginiaham, paté, rosbief, fricandeau en gerookte kip
• Kaasplankje met diverse Hollandse kazen
• Vers fruitsalade
• Stokbrood
• Boter en kruidenboter
Koud buffet C
vanaf 20 personen
€ 20,00 per persoon
• Waldorfsalade met gerookte kip
• Pasta salade met beenham, kappertjes, pesto en olijven
• Aardappelsalade met mayonaise, spekjes en bieslook
• Salade van bieten, ui, appel en aardappel
• Samengestelde salade met gemengde sla, gerookte zalm, rode uiringen en venkel.
Aangemaakt met een citroendressing
• Plateau met flinterdun gesneden parmaham, lamsham en galiameloen
• Diverse soorten brood
• Roomboter en tapanade
Koud buffet D
vanaf 20 personen
€ 20,00 per persoon
• Een frisse salade van witlof, lamsham, appel en aangemaakt met een dragonmayonaise
• Vitello Tonato; kalfsfricandeau met een tonijnmayonaise
• Pasta beenhamsalade
• Aardappelsalade met mayonaise, spekjes en bieslook
• Plateau met diverse gerookte vissoorten zoals paling, makreel en zalm
• Carpaccio met pijnboompitten, kappertjes en een pittige kaas
• Klassieke Caesarsalad; Romeinse sla, Parmezaanse kaas, ansjovis,crouton en een licht zure
dressing
• Diverse soorten brood
• Roomboter en tapanade
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Koude en Warme buffetten
Koud en Warm buffet A

vanaf 8 personen

€ 19,50 per persoon

Koude gerechten
• Huzarensalade
• Meloen met Ardennen ham, paté en fricandeau
• Stokbrood
• Boter en kruidenboter
Warme gerechten
• Kip Hawaï of Boeuf Stroganoff
• Rijst of Aardappeltaart
• Gemengde rauwkostsalade

Koud en Warm buffet B

vanaf 30 personen

€ 22,95 per persoon

Koude gerechten
• Huzarensalade
• Zalmsalade
• Kipsalade
• Tomaten / komkommersalade
• Vleesschotel met; meloen met virginiaham, Gerookte kip, fricandeau, rosbief en paté
• Visbuffet met; Gerookte paling, gerookte zalm, garnalentapanade
Mosselen in remoulade dressing gerookte makreel
• Diverse soorten brood
• Roomboter en kruidenboter
Warme gerechten
• Beenham gesneden met een tuinkruidensaus
• Kip Hawaï
• Boeuf Bourguignonne
• Witte Rijst
• Aardappelgratin
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Koud en Warm buffet C

vanaf 30 personen

€ 26,50 per persoon

Koude gerechten
• Salade van asperges, lente-ui en grotchampignons in een tuinkruidendressing
• Salade van Tomaat, buffelmozzarella , olijven en rucola
• Salade van gerookte kalkoen met veldsla, walnoten en notendressing
• Salade van rosevalaardappel aangemaakt met crème fraiche en verse bieslook
• Plateau van diverse gerookte vissoorten en vispaté
• Diverse luxe hamsoorten gegarneerd met meloen en ananas
• Diverse soorten boord
• Roomboter en tapanade
Warme gerechten
• Klassieke Boeuf Stroganoff
• Kip curry met een romige kokossaus
• Gebakken zalmfilet met een botersaus
• Ratatouille van fijne seizoensgroenten
• Peterselieaardappeljes
• Witte rijst
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Themabuffeten
Italiaans buffet

vanaf 30 personen

€ 24,90 per persoon

Koude gerechten

Pasta beenhamsalade
Een salade van penne pasta met reepjes beenham, paprika, kappertjes, pesto en een
mayonaisedressing
Assortiment Italiaanse vleeswaren
Plateau met diverse soorten italiaanse chacuterie
Salade Caprese
Salade van schijven verse buffelmozzarella, trostomaten en verse basilicum gecombineerd met een
heerlijke aceto balsamico en peper en zout
Vers gebakken brood en tapanade& groene pesto
Huisgebakken brood met een heerlijke tapanade van het huis van zongedroogde tomaten, olijven en
kaas en een groene pesto

Warme gerechten

Runderlasagne
Lasagne opgebouwd van rundergehakt, prei, courgette, paprika’s en paddestoelen in een
overheerlijke Italiaanse pomodori saus, een laag bechamelsaus en gegratineerd met kaas.
Penne pasta al funghi
Heerlijke pastaschotel met kipfilet, courgette, ui en paprika en paddestoelen in een zeer smakelijke,
lichte roomsaus. Geserveerd met vers geschaafde pecorino kaas.
Pasta ovenschotel van tonijn
Ovenschotel van penne pasta, tonijn, courgette en overgoten met een heerlijke kaassaus
Spaans buffet

vanaf 30 personen

€ 26,00 per persoon

Koude gerechten

Galiameloen met parmaham
Een lekkere vers afgesneden punt galiameloen, omwikkeld met rauwe ham
Grote garnalen in ailoli (knoflookmayonaise)
Verse garnalen in een huisgemaakte knoflookmayonaise
Spaanse salade
Heerlijke salade van diverse soorten fijngesneden groente in een licht pittige yoghurtdressing
Vers gebakken brood met tapanade
Huisgebakken brood met een tapanade van zongedroogde tomaten, olijven en kaas
Gemarineerde olijven

Warme gerechten

Paella
Goedgevulde Spaanse rijstschotel met grote garnalen en stukjes kip gecombineerd met verse kruiden
Gekruide aardappelwedges
Gebakken aardappelwedges met Spaanse kruiden
Gehaktballetjes Albondigas
Spaans gekruide rundergehaktballetjes in een heerlijke Spaanse tomatensaus met verse kruiden
Kipkluifjes in een piri-piri saus
Zeer smakelijk gekruide kipkluifjes in een lichtpittige piri-piri saus
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Tapasbuffet

vanaf 30 personen

€ 24,90 per persoon

Koude gerechten

Salade van Witlof met gerookte zalm en walnoten
Gemarineerde olijven
Champignons gevuld met roomkaas
Gevulde pepertjes
Gevulde tomaat met tonijnsalade
Caprese (tomaat, mozzarella en verse basilicum)
Jambon Serrano
Diverse Spaanse worstsoorten
Aioli en tapande
Pomodori en Toscaans breekbrood

Warme gerechten

Albondiga’s (gehaktballetjes in een tomatensalsa)
Pollo Chilindrón (kipfilet met een paprika roomsaus)
Varkensprocureur met sinaasappelsaus
Spaanse Stoofschotel van vis en schelpdieren
Spaanse Omlette van aardappel en groenten
Patatas Bravas (pittig gekruide gebakken aardappelblokjes)
Informeer ook naar ons Tapas/borrel buffet!!!

Zuid Amerikaans Buffet

vanaf 30 personen

€ 26,00 per persoon

Koude gerechten

Komkommer/tomatensalade met verse koriander en rode ui
Tortilla Chips en dips
Maiskolfjes
Salade van gerookte kip, kidney beans, paprika, rijst en een pittige yoghurt-mayonaise dressing
Diverse soorten Breekbrood
Ailoli en tapanade
Guacamole

Warme gerechten

Argentijnse runderstoofschotel
Cajunkip (pikant gebakken kipfilet met cajunkruiden)
Gele rijst met kip (saffraan rijs met uien, knoflook, groene peper, laurier, tomaat en kip)
Gevulde wrap/tortilla met gehakt, mais , tomaat en kidneybeans
Chileense spare ribs
Gepofte aardappel met kruidenboter
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Oriëntaals buffet

vanaf 30 personen

€ 23,85 per persoon

Nasi Goreng
Bami Goreng
Kaeng Karee Kai
Romige Kerrieschotel met kip
Daging Rendang
Gesmoord rundvlees met kokoks
Saté Ajam
Kipsaté met pindasaus
Babi Pangang
Varkensvlees in zout-zure saus
Rempahballetjes
Javaanse pittige gehaktballetjes
Atjar Tjampoer Kuning
Gemengde groenten in het zuur
Kroepoek
Seroendeng
Sambal
Oosterse Komkommersalade
Met azijn, ketjap, sesamolie en suiker

30

Oud Hollands Stamppottenbuffet
vanaf 30 personen
* Vanaf 30 personen
Keuze uit 3 soorten
Vanaf 50 personen
Keuze uit 4 soorten
Vanaf 80 personen
5 soorten stamppot

€ 17,50 per persoon

Leidense Hutspot met klapstuk
traditionele schotel ter viering van Leiden's ontzet
Stamppot zuurkool met gekookt spek
kruidige zuurkoolschotel met zuurkoolspek
Hollandse Hachee
smakelijke rundvlees stoofschotel met ui en gekookte aardappelen
Stamppot boerenkool met worst
typisch Hollandse winterschotel met smeuïge rookworst
Snijbonenstamppot
stamppot van aardappelpuree met snijbonen en uitgebakken spekjes
Voor meer suggesties of aanpassingen van een stamppottenbuffet kunt u contact opnemen met
ons.

Captains Dinner

vanaf 20 personen

€ 17,50 per persoon

Kapucijners met ui en spek
Gehaktballen in jus
Speklapjes
Kriel met groene kruiden
Picalilly
Augurkjesen zilveruitjes
Rauwe uien
Ijsbergsla
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Dessertbuffetten
•

Hieronder volgen enkele suggesties wat betreft de diverse mogelijkheden betreft onze
desserts .

Mousses, bavaroise en taartjes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 – 8 personen

€ 16,90

6-8 personen

€ 16,90

Chocolademousse
Chipolatatulband
Bitterkoekjestulband
Sacher Taartje
Crème Brulee
Crème Brulee Appeltaart
Tiramisu
Mango Rozet
Aardbeienbavaroise bombe
Charlottetaartje met Kirsch
Schuimtaartje Meringue/framboos
Vers fruitsalade

IJstaarten
• Siroopwafel
• Aardbeien / Vanille
• Mango / Vanille
Trendy dessertglaasjes (minimaal 10 per soort te bestellen)
• Vers fruit
• Mousse van framboos en mango
• Mousse van aardbei met mint
• Panacotta met kersen

€ 3,15

Na afsluiting van een diner of warm/koud buffet kunnen wij een heerlijk dessertbuffet samenstellen
uit bovenstaand assortiment.
Een uitgebreid dessertbuffet begroten wij op € 4,95 per persoon.
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Diner en Walking Dinner
•

Wij kunnen op locaties Diners uitserveren. Hier hebben wij tal van mogelijkheden voor en in
overleg met uw wensen en budget stellen wij een smakelijk en verrassend menu samen.
Diners kunnen wij vanaf 30 personen verzorgen.

•

Een Walking dinner is een compleet diner dat bestaat uit kleine gerechtjes waarbij u niet
gebonden bent aan uw zitplaats aan een tafel. Erg populair bij bedrijfsfeesten of
personeelsuitjes. U komt bij een Walking dinner op een gezellige manier in contact met
bijvoorbeeld uw verschillende collega’s. De verschillende gerechtjes zijn allemaal culinaire
belevingen en een lust voor het oog.
De gerechtjes worden uitgeserveerd op trendy servies en zijn makkelijk te eten. Zo komen er
glaasjes, prikkertjes, amuse lepels e.d. voorbij.
Bij een feestavond kunnen de gerechtjes deels in de feestruimte worden bereid door onze
koks. Dit is voor uw gasten een leuke beleving waarbij onze koks uitleg kunnen geven over de
gerechtjes. Hieronder enkele voorbeelden van gerechtjes die wij kunnen serveren. Samen
met u bepalen wij de uiteindelijke samenstelling en menuopbouw. Walking diners kunnen
wij vanaf 30 personen verzorgen

Carpaccio van Ossenhaas
Met verse parmezaan, olijfolie, pijnboompitjes en truffelmayonaise
Glas gevuld met een frisse salade met gamba’s en kerrie
Dungesneden tonijn met wasabimayonaise, koriander en kikomandressing
Aardappelcrostini met eendenborstfilet
Mozzarella en coppa de Parma
Romige courgettesoep geserveerd in een espressokopje
Gebakken doradefilet met gamba en witte wijnsaus
Geitenkaas met bladerdeeg uit de oven met mangochutney
Grootmoeders stoofpotje van wild
Taartje van bladerdeeg en wilde spinazie
Glas met IJs en stroopwafelkruimels
Verse Ananas met witte chocolademousse, mango en kletskop
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Barbecue.
•

Op deze pagina’s vindt u diverse barbecue arrangementen. Wij kunnen de BBQ compleet
voor u verzorgen. Inclusief BBQ’s, drankjes, personeel en servies. Ook kunt er voor kiezen om
zelf te bbq-en. Wij leveren dan de diverse vlees, visgerechten, sauzen e.d.

BBQ buffet A (4 items per persoon)
Vlees
• Hamburger
• BBQ worst
• Kipsaté
• Gekruid varkensfiletlapje
• Shaslick

€ 18,55 per persoon

Sauzen en bijgerechten
• Witte Koolsalade
• Tomaten/komkommersalade
• Huzarensalade
• Knoflooksaus
• Cocktailsaus
• Hot BBQ saus
• Pindasaus
• Stokbrood en breekbrood
• Boter en kruidenboter

BBQ buffet B (4 items per persoon)
Vlees
• Kalkoensteak Cajun
• Gemarineerd procureurlapje
• Spare ribs
• Kipsaté
• Hamburger
• BBQ worst

€ 19,60 per persoon

Sauzen en bijgerechten
• Witte Koolsalade
• Pastasalade
• Hollandse aardappelsalade van kriel, crème fraiche/mayonaise, spekjes en bieslook
• Knoflooksaus
• Cocktailsaus
• Hot BBQ saus
• Pindasaus
• Stokbrood en breekbrood
• Kruidenboter en tapanade

34

BBQ buffet C
Vlees
•
•
•
•
•
•

(4 items per persoon)

€ 20,95 per persoon

Gemarineerde runderentrecote
Varkenshaassaté
Kipsaté
Kip op stok (spies van malse kipfilet omwikkeld met spek en rozemarijn)
Peperbiefstukspies met champignons
Hamburger

Sauzen en bijgerechten
• Witte koolsalade
• Salade van jonge slasoorten met paprika, sesamdressing en parmezaan
• Salade van kriel met spekjes, rode ui en bieslook
• Salade van tomaat, mozzarella en basilicum
• Knoflooksaus
• Cocktailsaus
• Hot BBQ saus
• Pindasaus
• Stokbrood en breekbroden
• Kruidenboter, pesto en tapanade

BBQ buffet VIS (4 items per persoon)
Vis

•
•
•
•
•

€ 20,95 per persoon

Zalmfilet ingesmeerd met pesto
Brochette met diverse vissoorten
Gemarineerde gambaspies
Mootjes verse tonijn gemarineerd in kruidenolie
Pakketje van tilapiafilet

Sauzen en bijgerechten
• Witte koolsalade
• Tomaten/komkommersalade
• Salade Nicoise met verse tonijn
• Originele Caesar salad
• Remouladesaus
• Cocktailsaus
• Kerriesaus
• Stokbroden en breekbroden
• Kruidenboter, pesto en tapanade
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BBQ buffet Vegetarisch (4 items per persoon)
•
•
•
•

Groentenburger
Ratatouille schaslick met verse groenten
Tofu/champignonsspies
Gevulde tomaat met een blauwschimmelkaas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Witte koolsaalde
Tomaten/komkommersalade
Pastasalade
Kartoffelsalade
Gepofte aardappels met knoflooksaus
Knoflooksaus
Cocktailsaus
Hot BBQ saus
Stokbrood en breekbroden
Boter, kruidenboter en tapande

€ 17,50 per persoon
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Huurmaterialen.

•

Naast de complete verzorging van uw evenement kunt u natuurlijk ook losse materialen bij
ons huren. Dit wel altijd in combinatie van het afnemen van wat wij o.a. in deze brochure
aanbieden. U kunt dan denken aan statafels, glaswerk, servies, BBQ, buffettafels, stoelen,
tafels, tenten e.d.
Voor een offerte op maat kunt u contact met ons opnemen.

Locaties.
•

Naast onze eigen sfeervolle locatie aan de Lange Groenendaal 32 te Gouda presenteren wij
met trots onze nieuwste locatie. Landhuis ’t Land van belofte.

Midden in het Groene Hart, tussen de drie grote steden: Rotterdam, Gouda en Zoetermeer ligt
landhuis ‘Land van Belofte’.
Omstreeks 1660 is het landhuis gebouwd in opdracht van een vermogende koopman en deed
achtereenvolgens dienst als boerderij, buitenverblijf en jachthuis.
Het landhuis met de parkachtige omgeving en de boomgaard is een juweel in de gemeente
Moerkapelle en ver daarbuiten. De huidige eigenaars hebben het oude pand onder handen genomen
om weer de monumentale buitenplaats te worden die het in het verleden was geweest.
Activiteiten
Personeels- / bedrijfsfeest (25 t/m 120 personen)
Vergadering / congres (5 t/m 80 personen)
Receptie / borrel / feest (80 t/m 120 personen)
Diner / lunch (15 t/m 80 personen)
Bruiloft (25 t/m 120 personen)

•

.
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