
Cabauwsekade 42 3411 EC CABAUW

Tel: 0348-551532 / 0620658149

IBAN nr.: NL06RBRB0841310122

K.v.K. Utrecht nr. 30.159.929 BTW nr. 85.044.B.01

Website: www.inhetwittepaard.nl

E-mail: info@inhetwittepaard.nl

Catering voor bij u thuis .

Voor meer info neem dan contact met ons op.

Huzarensalade op schaal 

Opgemaakt met:

* Beenham

* Rauwe ham met meloen

* Rollade

* Tomaat, komkommere en gevuld ei 5,00€     p.p.

i.p.v. huzarensalade , rundvleessalade 1,00€     extra p.p. 

Zalmsalade op schaal 

Opgemaakt met:

* Gerookte paling

* Gerookte zalm

* Noorse garnalen 

* Tomaat,komkommer en gevuld ei 7,50€     p.p.

Waldorfsalade in  schaal 

Opgemaakt met:

Perzik en walnoten 5,50€     p.p.

Optioneel bij te bestellen

Carpaccio 5,00€     p.p.

Salade nicoise 5,00€     p.p.

Kipsaté met pindaus 4,50€     p.p.

Warme beenham met honingmosterdsaus 4,50€     p.p.

Varkenshaas met champignonroomsaus 5,00€     p.p.

Gehaktballetjes in tomatensaus 4,50€     p.p.

Gebakken kipfilet met champignons en ui 5,00€     p.p.



Koud en Warm Buffet 

Vanaf 15 personen 

Rundvleessalade opgemaakt met beenham, rauwe ham met asperges 

kipfilet

Gevulde eieren, tomaat en komkommer.

Gerookte ham met meloen

Fricandeau.

Zalmsalade opgemaakt met gerookte zalm, paling en garnalen 

Tomaat, komkommer en gevuld ei.

Warme gerechten

Kip in kerrie saus met ananas

Garnalen in roerbakgroente in pikante saus 

Varkenshaas in pindasaus

Balletjes gehakt in tomatensaus

Rijst en rozeval aardappeltjes 

Stokbrood, kruidenboter en tapenade 18,95€   p.p.

Warme buffet incl. rijst en rozeval aardappeltjes

Stokbrood en kruidenboter 

Rundvlees salade 

Borden en bestek en wij wassen voor u af.

en 

Keuze uit 4 warme gerechten 15,00€   p.p.

Hongaarse Goulash ( rundvlees ) 

Kip Hawaï met ananas en mais en kerriesaus 

Coq au vin ( kip dijenvlees gestoofd in rode wijn met spekjes )

Kipdijenvlees met pesto, knoflook, cherrytomaatjes  

Lasagne Milanese ( gehakt - groente )

Kipsaté los gesneden met pindasaus

Varkenshaas los gesneden saté met pindasaus

Varkenshaas medaillons  in pepersaus of champignonsaus

Stoofvlees op oma's wijze 

Italiaanse gehaktballetjes in basilicum tomatensaus 

Gehaktballetjes in zoetzure saus 

Kipfilet met roerbakgroenten en woksaus

Visfilet met roerbakgroenten  en woksaus

Zalm uit de oven in bieslooksaus

Garnalen met roerbakgroenten in roerbaknoodles en woksaus

Grote garnalen in Knoflookolie

Gesneden fricandeau met stroganoffsaus

Boueff Bourgoionon ( rundvlees ) met rijst

Boueff stroganoff ( rundvlees  in stroganoffsaus ) met rijst

Gesneden varkensrollade met dikke jus

Spareribs met saus

Shoarma met saus 

Kippendrumsticks in zoet zure saus 



Dessertbuffet 6,50€     p.p.

Barbecue buffet voor op het terras. 14,50€   p.p.

Voorgerecht :

Aardappelsalade

Diverse sauzen 

Rauwkostsalade

Stokbrood, kruidenboter en tapenade 

4 Soorten vlees keuze uit :

Hamburger, Kipsaté, Varkenshaas saté, runderspies, Shaslick, 

drumstick,speklapje, barbecueworstje, kipfilet  

Verse fruitslade 

Extra:

Biefstukspies, Sparerib 1,50€     p.p.extra

Zalmspies, scampie spies, visfiletspies, 2,75€     p.p.extra

Ook voor andere buffeten bent u bij ons aan het goede adres

Italiaans buffet

Mexicaans buffet

Satébuffet

Oosters buffet

Indonesische rijstafel

Stamppotbuffet

Bittergarnituur

A : Koude hapjes eenvoudig schaal 50 stuks 42,50€   

Gevuld ei

Kaas en worst

Ham met roomkaas en augurk

Roggebrood met Haring 

Wrap met gerookte kip, rucola, roomkaas

Toast met Brie en walnoot

Toast met Filet American 



 B: Luxe koud bittergarnituur schaal 50 stuks 50,00€   

De luxe koude hapjes die wij uw gasten kunnen serveren zijn bijvoorbeeld 

een mix van:

Gevuld ei

Paling hapje

Zalm hapje

Haring hapje

Gevuld tomaatje met garnalen

Gerookte ham met meloen

Kaas en worst

Wrap met  gerookte zalm , rucola en roomkaas

Dadels gevuld  met Monchou

Toast met Filet American 

C : Warm Bittergarnituur schaal 50 stuks

Assortiment van warme hapjes: 

Bitterbal/bamibal/ nasibal/kaassouffle/frikandel 20,00€   

met saus

D: Warm bittergarnituur  de Luxe schaal 50 stuks

Assortiment van warme hapjes Luxe:

Van Dobben Bitterballen diverse smaken en garnalen hapjes diversen 

soorten met saus

35,00€   

E: gefrituurde garnalen 50 stuks 32,50€   

Assortimentenmix  van gefrituurde garnalen met chilisaus

F: Diversen tussendoortjes

Saucijzenbroodje mini 0,90€     

2 Stokjes saté met pindasaus en stokbrood 3,50€     

2 Gehaktballetjes in tomatensaus 1,25€     



extra p.p. 








