Eten & Drinken

Prijslijst
Ontvangst en pauze

Arrangementen

Mini’s

Koffie deluxe

Prijzen
catering 2019

Diner
€ 7,50 p.p.

€ 22,50 p.p.

Koffie

€ 2,00

Bij dit buffet is er altijd minimaal 1 kok aanwezig die uw

Thee

€ 2,00

Muffin

€ 1,75

Onbeperkt koffie, thee en ijswater

Appelflap

€ 1,75

met lekkers uit eigen keuken.

gasten extra in de watten legt met zijn kook kunsten.

Cola

€ 2,40

Saucijzenbroodje

€ 1,75

Ochtend: kruidkoek, londacaramel, nougat

Koud gedeelte: Rustieke broden met aïoli en boter, carpaccio

Cola light

€ 2,40

Sinas

€ 2,40

Cassis

€ 2,40

Rivella

€ 2,40

Jus d’orange

€ 2,40

Chaudfontainne blauw per fles van 500 cc

€ 2,75

Chaudfontainne rood per fles van 500 cc

€ 2,75

Bier

€ 3,00

Wijn

€ 3,25

Donut

€ 1,75

Vruchtenvlaaitje

€ 1,75

Maxi’s

per dagdeel

Live cooking buffet

Drank

met pesto en Parmezaanse kaas, luxe visplateau, pasta salade

Middag: roomsoesjes, londacaramel, bonbons

en groene salade met verse kruiden.
Warm gedeelte: Verse zalmzijde met dille en citroen,

Lunch en ontbijt
Efficiënt

varkenshaas met spek, quiche met boerengroenten, geroosterde

€ 15,00 p.p.

Muffin

€ 2,25

Brownie

€ 2,25

Petit four

€ 3,00

Petit four met logo

€ 3,50

Saucijzenbroodje

€ 2,75

Brabants worstenbroodje

€ 2,75

Break

Hartig broodje

€ 2,75

Buffet bestaande uit soep van de dag,

lokale rundtartaar, groene salade gerijpte kaas en Brabantse

Plak cake

€ 1,30

harde en zachte broodjes, witte en bruine

quinoa, groentenroast met zoveel mogelijk producten uit eigen

Los te bestellen

Gebak

€ 3,50

broodsoorten, kaas, vleeswaren, vis,

IBN Groententuin, gebakken aardappels, runderbavette van het

Broodje kroket

€ 2,40

Candybar

€ 1,75

salades en handfruit, geserveerd met

Meierijsche rund met sjalottensaus, samosa’s met groenten,

Quiche

€ 2,75

Worstenbroodje

€ 2,75

Soep van de dag

€ 2,75

Handfruit

€ 1,75

Handzame lunch tijdens uw overleg:

Lekker uit de streek

mix van belegde minibroodjes,

€ 27,50 p.p.

In alle opzichten een verantwoorde keuze. Er is rekening

wraps, sandwiches en een zoete hap,

gehouden met lokale producten, het seizoen en een

geserveerd met melk en jus d’orange.

gepaste portionering.
€ 15,50 p.p.

Bakkers brood met boter, courgettesoep, toast kannibaal met

pittige deegkussentjes met seizoen groenten en yoghurt met

jus d’orange, melk en karnemelk.

Gezond

rosenval en seizoensgroenten.

vers fruit en granola.

Smoothie

€ 2,50

Maashorst

Fruitspies

€ 2,40

Duurzaam buffet bestaande uit

Tapasbuffet

Groentesticks & dip

€ 3,25

soep, biologisch brood, verantwoord

Proeverij van diverse kleine gerechten. Deels klaargezet

beleg, geserveerd met regionale

op het buffet bij binnenkomst en de rest wordt à la

vruchtensappen, melk en karnemelk.

minute bereid door onze koks. Uitbreiden kan altijd…

Borrel en after-meeting
Bittergarnituur warm 3 stuks

€ 2,00

Rundvlees of garnalen bitterballen 6 stuks

€ 4,25

Brood met tapenade

€ 3,75

Nootjes

€ 2,75

Kaas & worst

€ 2,75

Luxe hapjes 3 stuks

€ 4,75

Cocktail van kip, komkommer met tonijn, garnaal met

Makreelsalade, quinoa salade, pincho gerookte zalm en pulled
pork, pittige gehaktballetjes in tomatensaus, quiche Lorraine,
kleine poké bowl zalm en kleine poké bowl vegetarisch,

soepje, luxe belegde pinchos

schaaldieren soepje, risotto bitterbal, patatas bravas, kip

(b.v. carpaccio, vitello tonnato, gerookte

saté, garnalenkroketje met mosterd, porto bello in panko,
Tip!
aardbeien mousse, mini creme brulee en vanille ijs met warme
Kies
voor buffet Maashorst en proef
chocoladesaus.
fijne streekproducten van onder meer
Boerderij de Bosrand uit Uden.

zalm), vers fruit smoothie en een
chocolademousse, geserveerd met
en karnemelk.

met brie, spiesje mozzarella, tomaat en basilicum

€ 17,50 p.p.

€ 25,00 p.p.

Lunch bestaande uit cappuccino

regionale vruchtensappen, melk

tomatensalsa, wrap met Ardennerham, roggebrood

Canapes 3 stuks

Proeverij

€ 17,50 p.p.

Wijn per fles

€ 15,00

Naast de standaard opties
maakt onze chef-kok met liefde
gerechten op maat voor u klaar.
Informeer naar de mogelijkheden.

€ 3,25

O.a. zalmsalade, tonijnsalade, brie, filet american,
kip honingsalade, zalm, gerookte kip
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