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CATERING-BROCHURE 2022 

 

Bestellen/afleveren 

• Bestellen graag 3 dagen van tevoren  

• Incl. borden en bestek. Wij wassen voor u af. 

                                                                            300 gram                   180 gram 

Huzarensalade                 € 6,95 p.p.                 € 5,95 p.p. 

Rundvleessalade                € 7,95 p.p.                 € 5,95 p.p. 

Glutenvrije rundvleessalade                                  € 8,25 p.p.                 € 6,95 p.p. 

Zalmsalade                                                           € 8,95 p.p.                 € 8,00 p.p.  

Waldorfsalade                € 7,95 p.p.                 € 7,00 p.p. 

Aardappelsalade                 € 6,95 p.p.                € 5,95 p.p. 

Extra stokbrood € 2,50 per stuk 

 

 

Griekse rauwkostsalade                                   € 2,95 p.p. 

Rauwkostsalade met tomaat, komkommer ui en dressing        € 2,50 p.p. 

 

Pastasalade met pesto, knoflook en cherrytomaatjes                € 6,50 p.p. 

Pastasalade met tonijn, ui en sperzieboon en basilicum           € 7,50 p.p. 

Alle salades worden opgemaakt met bijpassende garnering. 

Extra vis bij de salades 

Gerookte zalm per         100 gram  € 4,95   

Noorse garnalen per      100 gram  € 3,75 

Hollandse garnalen per 100 gram           € 7,25 

Gerookte makreel per    100 gram           € 3,25 

Gerookte paling per       100 gram           € 9,95 

Hollandse haring met ui per stuk            € 2,75 

http://www.inhetwittepaard.nl/
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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 € 21,95 p.p.  
 

Dit is inclusief: 3 warme gerechten 

Stokbrood met kruidenboter  

Rundvleessalade, aardappelsalade en verse fruitsalade 

Krielaardappels en nasi 

Borden, bestek en servetten en wij wassen voor u af. Dus geen omkijken  

Boven de 30 personen keuze uit 4 warme gerechten 

Keuze uit de volgende gerechten: 

• Kipfilet losgesneden in pindasaus  

• Kipsaté van dijen in pindasaus 

• Varkenshaassaté met pindasaus (+ €1,50 p.p.) 

• Kipfilet in kerrieroom saus met vruchten 

• Gebraden kiprollade in plakken met pepersaus 

• Huisgemaakte gehaktballetjes in tomatensaus 

• Huisgemaakte gehaktballetjes in pindasaus 

• Limburgs stoofpotje  

• Kip Pilav in tomatensaus met stukjes perzik, ui en champignons 

• Varkenshaas in champignonsaus 

• Rundersucadelap in jus 

• Kleine schnitzeltje (80 gram) in pepersaus  

• Ossehaaspuntjes in stroganoffsaus (+ € 3,50 p.p.) 

• Pasta pesto met tomaatjes en basilicum 

• Drumsticks 

• Spareribs gemarineerd( + € 1,50 p.p.) 

• Warme beenham  

• Schnitzeltjes met champignonsaus 

• Kippendijen met paddenstoelensaus 

• Hongaarse Goulash 

• Boeuff Bourguignon 

• Gele curry groenten (Vega) Mild kruidige gele curry van wortel, zoete aardappel, 

kikkererwten en groene bonen met romige kokosmelk. 

• Chili sin carne groenten (Vega) Licht pittige chili met zoete aardappel, rode bonen, 

paprika, wortel en maïs. 

 



 

 

 

Uitbreidingen voor buffetten vanaf € 3,75 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  

• Runder Carpaccio of zalmcarpaccio  

• 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 € 27,95 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 € 8,95 p.p. 

Diverse bavarois, ijstaart omelet sibérienne, creme brulee, verse vruchten 

warme kersen en slagroom. 



 

 

 

 

Fijnproevers buffet   € 28,95 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 

 

Oosters buffet € 20,50 p.p. 
* Indisch gebakken rijst met vlees en groente ( Nasi Goreng) 

* Gebakken rijstvermicelli me ei en groenten ( Mihun Goreng) 

* Sperzieboontjes in een vlammende saus  (Mihun Goreng) 

* Gemarineerde kipfilet in pindasaus (Ayam Sateh) 

* Rundvlees in Sumatraanse kokossaus ( Daging Rendang) 

* Gestoofd varkensvlees in zoete ketjapsaus ( Babi Ketjap) 

* Krupuk Udang 

* Atja Tjampur 

* Sambal Badjak 

* Gebakken Cocos met gebrande pinda (Serundeng) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Stamppot buffet € 16,75 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  € 18,75 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  € 20,95 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   € 21,25 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Barbecuepakketten allen geserveerd met 

 

Huzarensalade en Pastasalade  

Frisse rauwkostsalade  

Kruidenboter Wit en bruin stokbrood 

Satésaus en knoflooksaus 

 

Eventueel vis extra voor de meerprijs van 6,50 p.p. 

Gemarineerde zalm, reuzegamba  

 

Barbecue pakket A 

• Kipsaté 2 x 50 gram 
• Jalapeño BBQ- worst 90 gram 
• Varkenshaas “Cafe de Paris” 90 gram 
• Waardse Burger 90 gram                            € 21,25 p.p.     

 
Barbecue pakket B 

• Kipfilet gemarineerd 90 gram 
• Kip shaslick 90 gram 
• Kipsaté 2 x 50 gram                                        € 21,95 p.p. 

• Drumstick gegaard 

Barbecue pakket C 

• Varkenshaas saté 2 x 50 gram 
• Jalapeño BBQ-worst 90 gram 
• Varkenshaas “Cafe de Paris” 90 gram 
• Varkensfilet gemarineerd 90 gram  
• Spareribs Sousvide 200 gram                         € 24,50 p.p. 

Barbecue pakket D 

• Kipdijsaté 2 x 50 gram 
• Waardse burger 90 gram 
• Varkenshaas “Cafe de Paris” 90 gram 
• Jalapeño BBQ-worst 90 gram 
• Kalfsbiefstuk gemarineerd 90 gram               € 25,95 p.p. 

Barbecue pakket E 

• Kipsaté 2 x 50 gram 
• Spareribs sousvide gegaard 200 gram 
• Jalapeño BBQ-worst 90 gram 
• Waardse burger 90 gram 
• Waardse biefstuk gemarineerd 90 gram       € 26,25 p.p. 

•  



 

 

• Bittergarnituren 

A: Koude hapjes standaard  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                                                                   € 65,00 

B: Luxe koude hapjes 

• Gevuld ei  € 1,25 

• Toast met brie en walnoot        € 1,35 

• Mini-pasteitje met hollandse garnalen      € 2,00 

• Glaasje meloen en gerookte ham en port      € 2,00 

• Glaasje pulled pork, truffelmay en rucola      € 2,00 

• Glaasje gerookte eendenborst, mango chutney en rucola   € 2,25 

• Glaasje met krab mayo oude kaas en kappertjes     € 2,00 

• Glaasje met carpaccio rucola en groene pesto     € 2,25 

• Wrap met zalm, rucola en roomkaas      € 1,50 

• Wrap met gerookte kip, rucola en roomkaas     € 1,25 

• Bruschetta tomaat, knoflook,basilicum,stokbrood     € 1,50 

Hapje tussendoor 

• Brunchbroodje met hamburgertje tomaat en kaas en saus   € 4,50 

• Broodje beenham met honingmosterd saus     € 3,75 

• Mini kroketjes diversen smaken        € 1,00 

• Partybroodjes met haring, tartaar met ui, gerookte zalm                         € 2,75 

• Partybroodje met paling                                                                          € 3,50 

• Broodje haring met ui         € 3,50 

Warm standaard bittergarnituur op schaal 50 stuks  

Assortiment van warme hapjes:  

Bitterbal/ bamihapje/nasihapje/kaassouffle/vlammetje/frikandel   € 37,50 

 

Warm luxe bittergarnituur Ad van geloven op schaal 50 stuks 

Assortiment van warme hapjes: 

Luxe mix van Mini kalfscroquet, mini rundkroket, mini kaassouffle, Crispy Chicken, 

Bami oriéntal, frikandel en nacho cheese bites.                                              € 50,00 

 

 


