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Catering 2018

Prijzen zijn per persoon, in euro en incl. B.T.W.
Ontbijten;
Ontbijt
wit en bruinbrood,, krentenbol
!
Boter, kaas, vleeswaren zoetigheid en een ei, sap, koffie, thee,
melk
Ontbijt
wit en bruinbrood, croissant, broodje , krentenbol, boter,
2
kaas, vleeswaren, zoetigheid, ei, sap, koffie, thee, melk
Ontbijt
brood, mueslibrood, biologische kaas, vleesbeleg, scharrelei,
3
verse sap, koffie, thee, melk

Starters;

Cake
Zeeuwse bolus (Zeeland) of plakje krentemik (Noord Holland)
Appelgebak
Gesorteerd gebak

lunches
N oord

In buffetvorm
wit en bruinbrood, broodje, boter,
kaas en Brie, vleeswaren, zoetigheid
(dag)soep
wit en bruinbrood, broodje, boter,
jonge en oude kaas, Brie, vleeswaren,
gerookte zalm en forel, vissoep
Broodje zalm, forel, krab salade of filet American
Broodje gezond (ham, kaas en ei)
Broodje salami,brie,tonijnsalade of kipkerrie
(Minimaal 5 broodjes per beleg soort.)

Z uid

Per
broodje

9,00

12,50
14,50

1,00
1,90
2,35
3,25

13,50

16,50

4,50
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Borrelgarnituren; (Bij de garnituren worden zoutjes en nootjes geserveerd )
Aak

Klipper
Tjalk
Kotter

Botter
sloep
Vooraf;

4 luxe hapjes p.p.
Knoflookgarnaal, Spinaziebuideltje met geitenkaas, Gevulde
champignon, gevuld eitje
3 hapjes p.p.
Wrap met zalm. komkommer met brie. gevuld eitje.
3 hapjes p.p.
blokje kaas, stukje worst, pittige gehaktballetjes
3 hapjes p.p.
haring op roggebrood, tomaat gevuld met Hollandse garnalen,
komkommer met tonijn
3 hapjes p.p.
Diverse warme hapjes, (knakworstjes, bitterballen, loempiaatjes)
Hollandsche haring (met uitjes en augurk)

4,50

soep (groenten, tomaat of vis)
stokbrood met kruidenboter en olijven

4,75
2,50

IJs, vla of pudding
Sangria in fruitsalade
Captain’s coffee (koffie met borrel en geslagen room)

4,00
8,50
4,50

Koffie, thee, melk
Frisdranken per glas
Chocomel
Bier per flesje
Huiswijn (wit, rood of rose) per glas
Huiswijn per fles
Jenever, Beerenburg, Schippersbitter, port
Likeur, rum,
Verse sap
Uitkoop per persoon per uur (non alcohol)
Uitkoop per persoon per uur (inkl. binnenlandse bar)

1,50
1,50
1,80
1,80
1,80
12,00
2,50
2,80
2,50
4,00
6,00

2,50
2,00
3,50

2,50
4,05

Desserts;

Dranken;
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Diners in buffet vorm;
BBQ

3 soorten vlees , veel lekkere sausjes, salades, stokbrood en
kruidenboter
Uitbreiding met 2 vegetarische vlees vervangers
Uitbreiding met garnalen spiesjes en vis in folie
uitbreiding met 1 ossenhaasspies
stamppot
2 stampotten ( boerenkool, hutspot, rode kool, zuurkool of
andijvie) Met rookworst of gehakt of vega
captains
Kapucijners, met garnituur van spek, gehakt of quorn,
paprika en uitjes, zoetzuur en piccalilly, rijst, gemengde
rauwkost
roerbak
Kip of vis of vlees of quorn met diverse groenten in heerlijke
curry
Ovenschotel
vis (of kip of quorn) op een bedje van spinazie en pasta (of
puree
rijst of gebakken aardappelen)
Stoofschotel
Rundvlees (of op verzoek reepjes vegavlees) (boeuf) met
uitjes, champignon
Rijst (of puree of gebakken aardappel)
Mosselen
Zeeuwse mosselen met gemengde rauwkost, stokbrood en
sausjes
Afhankelijk van het seizoen en alleen in zeeland.
Extra te bestellen Frietjes met kaassoufflé
Broodje kroket
Saté met satésaus en stokbrood
Gemengde
Gemengde sla met garneringen van o.a. tomaat, gekookt ei,
salade
manderijn en een heerlijke dressing
Bedieningskosten Per dag een extra bemanningslid.
Bijvoorbeeld voor het meenemen van extra bemanning om de
drankjes en/of maaltijden te verzorgen/serveren, en natuurlijk
weer op te ruimen. Of desgewenst een extra deksman.

18,00
2,50
3,50
2,00
16,50
15,50

16,50
16,50

16,50

18,00

2,50

4,50
60,-

Er zijn hierboven een aantal uiteenlopende menu's samengesteld, maar graag wordt er een
"buffet op maat" gemaakt.
Indien je de mogelijkheden wil bespreken, of vragen heeft over bijvoorbeeld diëten, neem
dan contact op met info@nieuwe-maen.nl

