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CATERING-brochure 2020
Bestellen/afleveren
•
•
•

Bestellen graag 3 dagen van tevoren
Afleveren in Cabauw gratis, buiten Cabauw rekenen wij bezorgkosten.
Incl. borden en bestek. Wij wassen voor u af.
300 gram

Huzarensalade
Rundvleessalade
Zalmsalade
Waldorfsalade
Aardappelsalade

€
€
€
€
€

5,75
6,75
7,95
7,95
5,95

p.p.
p.p.
p.p.
p.p.
p.p.

150 gram
€ 3,95 p.p.
€ 5,25 p.p.
€ 5,50 p.p.
€ 5,50 p.p.
€ 4,00 p.p.

Extra stokbrood € 2,00 per stuk

Griekse rauwkostsalade
Rauwkostsalade met tomaat, komkommer ui en dressing

€ 2,95 p.p.
€ 2,50 p.p.

Pastasalade met pesto, knoflook en cherrytomaatjes
Pastasalade met tonijn, ui en sperzieboon en basilicum

€ 6,50 p.p.
€ 7,50 p.p.

Alle salades worden opgemaakt met bijpassende garnering.
Extra vis bij de salades
Gerookte zalm per
100 gram
Noorse garnalen per
100 gram
Hollandse garnalen per 100 gram
Gerookte makreel per 100 gram
Gerookte paling per
100 gram
Hollandse haring met ui per stuk

€ 4,50
€ 3,50
€ 6,95
€ 2,95
€ 6,50
€ 2,75

Koude en Warme buffetten
In 't Witte Paard verzorgd graag u buffetten
Wij maken graag een offerte op maat voor u, die geheel aan uw wensen is gemaakt.
Wij adviseren u graag.

Koud en Warm buffet vanaf 20 personen € 15,95 p.p.
Dit is inclusief: 3 warme gerechten
Stokbrood, huisgemaakte kruidenboter
Rundvleessalade
Keuze uit 2 warme bijgerechten:
Roseval-aardappeltjes / Nasi / Pommes Pariesennes of Aardappelgratin
Borden, bestek en servetten en wij wassen voor u af. Dus geen omkijken
Boven de 40 personen keuze uit 4 warme gerechten

Keuze uit de volgende gerechten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kipfilet losgesneden in pindasaus
Kipsaté van dijen in pindasaus
Varkenshaassaté met pindasaus
Kipfilet in kerrieroom saus met vruchten
Huisgemaakte gehaktballetjes in tomatensaus
Huisgemaakte gehaktballetjes in pindasaus
Varkenshaas in champignonsaus
Biefstukpuntjes in stroganoffsaus
Pasta pesto met tomaatjes en basilicum
Drumsticks
Spareribs gemarineerd
Warme beenham
Schnitzeltjes met champignonsaus
Gestoofd rundvlees op oma’s wijze
Kippendijen met paddenstoelensaus
Hongaarse Goulash
Boeuff Bourguignon

Uitbreidingen voor buffetten vanaf € 2,75 p.p.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zalm in vissaus
Garnalenspies gemarineerd met knoflook en chilisaus
Gamba’s met roerbakgroente.
Ossenhaaspuntjes met saus naar keuze
Pasta met zalm en room
Lasagne
Carpaccio
Parmaham met meloen
Gerookte zalm, gerookte paling, Hollandse garnalen
Hollandse haring
Zalmsalade
Waldorfsalade
Vitello Tonato
Groenteratatouille
Witlof met ham en kaas
Wokgroente in zoetzuresaus
Pizzapuntjes
Boontjes met ui en spekkies.

---------------------------------------------------------------------------------------------Italiaans Buffet € 25,50 p.p.
Voorgerechten:
•
•
•

Insalate Caprese: tomaat, mozorella en basilicum met olijfolie
Vitello Tonato: dungesneden fricandeau met tonijnsaus en kappertjes
Carpaccio

Hoofdgerechten:
•
•
•
•
•

Lasagne
Italiaanse gehaktballetjes met tomatensaus
Schnitzel op Italiaanse wijze
Pasta con Salmone: paste met zalm, room en pesto
Ciabattabrood huisgemaakte Italiaanse kruidenboter, olijventapenade en een
groene Italiaanse salade.

Dessert buffet € 6,95 p.p.
Diverse bavarois, ijstaart omelet sibérienne, verse vruchten
warme kersen en slagroom.

Fijnproevers buffet

€ 25,50 p.p.

Voorgerechten
•
•
•
•

Vitello Tonato: dun gesneden fricandeau met tonijnsaus en kappertjes
Carpaccio
Zalmsalade, rijkelijk met diverse soorten vis o.a. zalm, garnalen, makreel, forel
Rundvleessalade,

Hoofdgerechten
•
•
•
•
•

Biefstuk met stroganoff saus
Varkenshaas met champignons en room saus
Kipfilet met kerrie saus

Roseval aardappels met rozemarijn
Pasta con salmone: pasta met zalm, room en pesto

Geserveerd met ciabattabrood kruidenboter,
olijventapenade en een salade verde: groene salade met olijven en een kruidenvinaigrette

Chinees buffet € 15,50 p.p.
Mini-loempiaatjes met chilisaus
Nasi goreng
Bami goreng
Kipsaté in pindasaus
Babi pangang in zoet zure saus
Fou yong hai
Pittige gehaktballetjes in tomatensaus
Kroepoek en atjar
Uit te breiden met:
Chinese tomatensoep
Tjap Tjoi
Gesmoord rundvlees
Garnalen in chilisaus

Stamppot buffet € 13,50 p.p.
•
•
•
•
•
•
•
•

Boerenkool
Zuurkool
Gehaktballen
Ambachtelijk gerookte Gelderse worst
Krokant uitgebakken spekjes
Lichtgebonden jus
Mosterd
Amsterdamse uien en augurkjes

Minimaal 20 personen
Stamppot buffet II € 15,50 p.p.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boerenkool
Zuurkool
Hutspot
Gehaktballen
Ambachtelijk gerookte Gelderse worst
Gemarineerde en krokant gebakken speklap
Krokant uitgebakken spekjes
Krachtige lichtgebonden jus
Mosterd
Amsterdamse uien en augurkjes

Minimaal 20 personen

Stamppot buffet III € 18,00 p.p.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boerenkool
Zuurkool
Hutspot
Andijviestamppot (met spekblokjes)
Gehaktballen
Ambachtelijk gerookte Gelderse worst
Gemarineerde en krokant gebakken speklap
In roomboter gebraden varkens saucijzen
Amsterdamse uien en augurkjes

Incl. jus, spekjes, mosterd,piccalilly

Stamppot buffet IV
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

€ 19,00 p.p.

Boerenkool
Zuurkool
Hutspot
Andijviestamppot (met blokjes beenham)
Rode kool (met stukjes appel en kaneel)
Gehaktballen
Ambachtelijk gerookte Gelderse worst
Gemarineerde en krokant gebakken speklap
In roomboter gebraden varkens saucijzen
Amsterdamse uien en augurkjes

Incl. jus, spekjes, mosterd, piccalilly
Barbecue pakket voordelig
4 soorten vlees p.p. keuze uit 10 vleessoorten
Stokbrood met huisgemaakte kruidenboter
Satésaus en huisgemaakte knoflooksaus
Plastic borden, bestek en servetten
€ 12,95 p.p.

Barbecue pakket B
4 soorten vlees p.p. keuze uit 10 vleessoorten
Stokbrood met huisgemaakte kruidenboter
Satésaus en huisgemaakte knoflooksaus
Rundvleessalade en Pasta Pesto-Salade
Plastic borden, bestek en servetten
Keuze uit de volgende soorten vlees:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hamburger van 100% rundvlees
Gemarineerde kipfilet
Spareribs
Kipsaté 2 stokjes
Kipdijsaté 2 stokjes
Sjasliek
Gemarineerde biefstuk
Speklapje
Varkenshaas op spies
Drumstick gegaard

Vis extra voor de meerprijs van 5,00 p.p.
Gemarineerde zalm, garnalen spies, witvis

€ 16,95 p.p.

Bittergarnituren
A: Koude hapjes eenvoudig 50 stuks
•
•
•
•
•
•
•
•

Gevuld ei
Kaas en grilworst
Toast met eiersalade
Toast met brie en walnoot
Toast met filet american
Dadels gevuld
Wraps met gerookte kip, rucola, roomkaas
Ardenner ham met meloen

B: Luxe koude hapjes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gevuld ei
Toast met brie en walnoot
Mini-pasteitje met hollandse garnalen
Glaasje meloen en gerookte ham en port
Glaasje pulled pork, truffelmay en rucola
Glaasje gerookte eendenborst, mango chutney en rucola
Glaasje met krab mayo oude kaas en kappertjes
Glaasje met carpaccio rucola en groene pesto
Wrap met zalm, rucola en roomkaas
Wrap met gerookte kip, rucola en roomkaas
Bruschetta tomaat, knoflook,basilicum,stokbrood

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1,00
1,25
1,50
2,00
2,00
2,25
2,00
2,25
1,50
1,25
1,50

€
€
€
€
€

4,00
3,75
1,00
2,75
3,25

Hapje tussendoor
•
•
•
•
•

Brunchbroodje met hamburgertje tomaat en kaas en saus
Broodje beenham met honingmosterd saus
Mini kroketjes diversen smaken
Partybroodjes met paling, haring, tartaar met ui, gerookte zalm
Broodje haring met ui

Warm bittergarnituur op schaal 50 stuks
Assortiment van warme hapjes:
Bitterbal/ bamihapje/nasihapje/kaassouffle/vlammetje/frikandel

€ 25,00

Party-Pan!
Snel, gemakkelijk en lekker voor feesten en partijen.
Op bijna alle verjaardagen,feestjes en partijen worden overheerlijke hapjes geserveerd.
Vaak zijn dit de traditionele borrelhapjes zoals kaas, komkommer, frikandel,
bitterballen, mini Saucijzenbroodjes etc.
Deze hapjespan is bij uitstek geschikt voor uw verjaardag!
Bij IdeaalCatering kunt u nu ook kiezen voor een overheerlijke hapjespan. Dit is een
warmhoudpan gevuld met +-150 warme hapjes. De Ideaal Party-Pan mag op uw feest
zeker niet ontbreken!

Hoe werkt het?
U bestelt bij ons het Party-Pan menu met hapjes en krijgt de pan gratis te
leen. Ongeveer 60 minuten voor gebruik aanzetten (elektrisch). Daarna op de
“warmhoudstand” zetten en u heeft heerlijke warme hapjes.
Wat krijgt u?
•
•
•

Gebruik Party-Pan,
± 150 stuks warme hapjes
Bestaande uit diverse soorten grillworst, gehaktballetjes, spareribs, drumsticks,
kipsaté klein

