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Catering

Don Bosco Catering
Don Bosco is al jaren een begrip in de omgeving, de kwaliteit van de keuken en van de
zaal is al decennia wijd en zijd bekend.
Vanaf nu is het ook mogelijk om van deze heerlijke producten, thuis of op locatie te
genieten. Don Bosco Catering, dezelfde naam, maar nog belangrijker ook dezelfde
kwaliteit.
Vers, Puur en Heerlijk zijn de kenmerken van onze keuken. Huisgemaakte producten,
waarmee wij ons van een ander kunnen onderscheiden.
Ons uitgebreid assortiment bestaat uit koude en warme buffetten, van een eenvoudige
lunch tot een uitgebreide brunch of high tea. Van prikkers en bittergarnituur tot luxe hapjes
in glaasjes.
Voor een ieder wat wils, heeft u speciale wensen, een ander idee of suggestie, vertel het
ons en in overleg maken wij een passend concept voor u.
Deze brochure geeft een idee over ons aanbod, maar het is altijd verstandig om even een
afspraak te maken voor een vrijblijvende offerte.
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Koude Buffetten
Huisgemaakte Koude Schotel (vanaf 8 personen te bestellen)
Afgegarneerd en mooi opgemaakt met ei, tomaat, rauwkost, asperge/ham rolletjes.
(zelf afhalen)
Buffetten zijn te bestellen vanaf 15 personen
Koud Buffet A
• Huisgemaakte Koude Schotel
• Whiskey-cocktailsaus
• Gevulde eieren
• Gevulde tomaten
• Asperge/ham rolletjes
• Salade naar keuze*
• Verse fruitsalade
Koud Buffet B
• Huisgemaakte Koude Schotel
• Whiskey-cocktailsaus
• Pasta salade naar keuze**
• Gerookte ham met meloen en een pepersausje
• Asperge/ham rolletjes
• Gevulde eieren
• Gevulde tomaten
• 2 soorten salades naar keuze*
Koud Buffet C
• Huisgemaakte Koude Schotel
• Pastasalade naar keuze**
• Whiskey-cocktailsaus
• Gevulde eieren
• Gevulde tomaten
• Asperge/ham rolletjes
• Witte kool salade
• Komkommer salade
• Bloemkool, broccoli salade
• Paté
• Verse fruitsalade
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Koud Buffet D
• Huisgemaakte Koude Schotel
• Duitse macaroni koude schotel, of een andere pastasalade naar keuze**
• Gevulde eieren
• Asperge/ham rolletjes
• 2 soorten salades naar keuze*
• Paté
• Plakken kipfilet (koud) met honing mosterd saus
• Plakken karbonade (koud) met aspergemayonaise
• Gerookte zalm en garnalen met Whiskey-cocktail en remouladesaus
• Gerookte makreel met mierikswortel crème
• Verse fruitsalade
Koud Buffet Deluxe
• Huisgemaakte Koude Schotel
• Frisse pastasalade met kip, of een andere pastasalade naar keuze**
• Surf en turf, salade van rosé gebraden kalfsvlees en garnalen (koud geserveerd),
gegarneerd met mango en avocado en een basilicum-mayonaise
• Verse zalm op schaal met cocktailsaus
• Gevulde eieren
• Gevuld tomaatje
• Asperge/ham rolletjes
• Rauwe ham rolletjes met kruidenkaas en rucola
• Mediteraanse kipspiesjes met ananas en basilicum
• Salade naar keuze*
• Verse fruitsalade
Gerechten (koud) als aanvulling op het koud buffet
Nieuwe haring met roggebrood en uitjes
Verse zalm met cocktailsaus
Noorse garnalen, appel en cocktailsaus
Hollandse garnalen met cocktail- of remouladesaus
Palingfilet
Krabchuncks, gegarneerd met dressing
Gevarieerde visschotel
(gerookte zalm, forel, garnalen, krabchunks etc.)
Meloen met ham en een pepersausje
Koud vlees in plakken, karbonade, rosbief of kipfilet,
met een daarbij behorende koude saus
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Gerechten (warm) als aanvulling op het koud buffet
Warme pootham (gesneden) met zoetzure saus
of
Gesneden beenham met een saus naar keuze,
Madeirasaus, honing-mosterd, bruine champignonsaus
Gehaktballetjes in tomaten of satésaus
1 soort warm vlees
2 soorten warm vlees
Keuze extra warm vlees uit:
•Filetkarbonade met champignonroomsaus
•Varkenspoulet met champignonroomsaus
•Varkenshaasje met een saus naar keuze
•Kipfilet met een saus naar keuze
•Spaanse kip, zoet
•Kippilaf
•Kipsaté
•Saté van de haas
•Stoof van varkenspoulet met rode wijn (vooral lekker in de winter)
•Zoorvleisch, echte Limburgse, van runderpoulet
•Kalfsstoof, poulet en gehaktballetjes met een saus van crème-fraîche, wijn en mosterd
(extra meerprijs € 1 p.p)
•Spare ribs en hielhammetjes
• Gepocheerde zalmfilets in een soyasaus
Mini gesorteerde luxe broodjes (2 p.p) met kruidenboter
Witte rijst
Paella rijst
Krielaardappeltjes
Aardappelgratin
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Warme Buffetten
Buffet 1
• Filetkarbonade met champignonroomsaus
• Kipfilet in een saus naar keuze, zigeuner, kerrie of saté
• 2 soorten salades naar keuze*
• Verse fruitsalade
Buffet 2
• Filetkarbonade met champignonroomsaus
• Hongaarse goulash
• 2 soorten salades naar keuze*
• Vers fruitsalade
Buffet 3
• Filetkarbonade met champignonroomsaus
• Hongaarse goulash
• Kipfilet in een saus naar keuze, zigeuner, kerrie of saté
• Gehaktballetjes in saté- of tomatensaus
• 2 soorten salades naar keuze*
• Verse fruitsalade
• Paellarijst
• Aardappelgratin

Als aanvulling op het warme buffet
Mini gesorteerde luxe broodjes (2 p.p)met kruidenboter
Stokbrood met kruidenboter
Witte rijst
Paella rijst
Gebakken krielaardappeltjes
Aardappelgratin
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Buffet gecombineerd, warm en koud
Buffet Exclusief A
• Nieuwe haring met roggebrood en uitjes
• Verse zalm op schaal met cocktailsaus
• Noorse garnalen met appel en cocktailsaus
• Tomaatjes gevuld met zalmmousse
• Gevulde eieren
• Asperge/ham rolletjes
• Huisgemaakte Koude Schotel
• 2 soorten salades naar keuze*
• Kip saté
• Varkenshaas met champignonroomsaus
• Paella rijst
• Verse fruitsalade

Buffet Exclusief B
• Nieuwe haring met roggebrood en uitjes
• Verse zalm op schaal met cocktailsaus
• Noorse garnalen met appel en cocktailsaus
• Palingfilet
• Tomaatjes gevuld met zalmmousse
• Koude gegrilde drumsticks met een pikante saus
• Gevulde eieren
• Huisgemaakte Koude Schotel
• 2 soorten salades naar keuze *
• Verse fruitsalade
• Hongaarse goulash
• Kippenragout met champignons
* = Keuze uit de volgende salades:
– Witte kool salade
– Griekse witte kool
– Komkommer salade
– Bloemkool-broccoli
– Griekse salade met feta
– Waldorf salade
** = Keuze uit de volgende pasta of aardappel salades:
– Macaronisalade (met blokjes boterhamworst)
– Pasta-kip (met kipreepjes in een frisse mosterd-yoghurt dressing)
– Pasta-tonijn
– Vegetarisch
– Aardappelsalade
– Aardappel-tonijn salade
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Buffet Internationaal, De Wereld Rond
Spaans:
• Paella
• Patatas Bravas, vurige aardappeltjes
• Pollo Buenos, zoete kip
• Gamba’s al Pil, sissende garnalen met knoflook
• Diverse soorten sla gemengd
Italiaans:
• Lasagne met gehakt
• Pasta met zalm en Carbonara saus
• Pasta met spinazie, kruidenkaas en spekjes
• Pasta naturel
• Salade van mozzarella, tomaat en basilicum
Grieks:
• Gyros, grieks gekruid reepjes vlees
• Keftedes, griekse gehaktballetjes in tomatensaus
• Stifado, runderstoofvlees met fetakaas
• Tzatziki, griekse yoghurt saus
• Griekse witte kool salade
Extra uitbreiding Buffet Internationaal
Mexicaans:
• Spare ribs en hielhammetjes met zoetzure saus
• Mexicaanse Chilischotel
• Gevulde mini-paprika’s
• Mexicaanse salade
• Verse fruitsalade

Buffet Italiaans
• Minestronesoep of Italiaanse Tomatensoep
• Broccolisoep
• Filetkarbonade met tomatensaus en knoflook
• Kalfsstoof, poulet en gehaktballetjes met een saus van crème-fraîche, wijn en
mosterd
• Gehaktballetjes in tomatensaus
• Kalfsvlees met witte wijnsaus en olijven
• Italiaanse sperziebonen
• Pastagerecht
• Gebakken aardappeltjes met rozemarijn
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Countrybuffet
• Spare Ribs en hielhammetjes
• Zoetzure saus
• Stokbrood en kruidenboter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verse zalm op schaal
Nieuwe haring met uitjes en roggebrood
Noorse garnalen salade
Krabchunks met een heerlijke dressing
Whiskey-cocktail saus
Toastjes en stokbrood
Diverse soorten paté
Ham-prei salade
Kip-kerrie salade
Eiersalade
Mini koude kipsaté

•

Diverse kaassoorten zoals, Port salut, Bressot, Brie, Notenkaas

Tijdsindicatie van dit buffet, 21.30-00.30.

Op z'n Grieks
• Gyros
• Souvlaki
•
•
•
•
•
•
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Pitabroodjes
Frietjes
Griekse feta salade
Griekse witte kool salade
Tzatziki
Cocktailsaus
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Barbeque
Barbeque
Vlees, 4 stuks p.p, er wordt een assortiment geserveerd uit:
• Saté van de haas
• Gemarineerde kipfilet
• Shaslicks
• Hawaii spies
• Gemarineerde biefstuk
• Gemarineerde speklappen
• Hamburgers
• BBQ worsten
• Hielhammetjes
• Kebab spiesjes
Salades
• Huisgemaakte Koude Schotel
• Witte kool salade
• Griekse feta salade
• Pasta salade, keuze uit Pasta tonijn, Macaroni, of Pasta Kip of vegetarisch
• Erwtensalade
• Verse fruitsalade
Sauzen
• Mosterd saus
• Knoflook saus
• Whiskey-cocktail saus
• Saté saus
•

Stokbrood en kruidenboter

Kinderen tot 6 jaar zijn gratis.
Kinderen van 6 tot 12 jaar
Kinderen boven de 12 jaar worden als een volwassenen berekend.
Heeft u speciale wensen over de inhoud van de bbq, dit kan naar wens aangepast
worden.
Wilt u een kok van ons achter de BBQ? U eigen Chef achter de BBQ is mogelijk tegen een
meerprijs.
Luxe Barbeque
Standaard BBQ, aangevuld met vis, rijst en aardappelgarnituur naar keuze
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Spiezen Barbeque
Alle spiezen worden huisgemaakt
Vlees en vis, 5 stuks p.p, er wordt een assortiment geserveerd uit:
• Gemarineerde biefstuk met champignons
• Souvlaki spies van varkenshaas
• Shaslick spies van de bovenbil van het varken
• Saté van de haas
• Kip Hawaii spies
• Kebab spies
• BBQ worst met Chorizo
• Zalmpakketje met roomkaas
• Scampispies met courgette
• Frikandel en gehaktbal spiesjes, als er kinderen mee bbqen.
Salades
• Huisgemaakte koude schotel
• Witte kool salade
• Griekse feta salade
• Pasta salade, keuze uit Pasta tonijn, Macaroni, of Pasta Kip
• Erwtensalade
• Verse fruitsalade
Sauzen
• Yoghurt-munt saus
• Knoflook saus
• Whiskey-Cocktail saus
• Saté saus
•
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Hapjesbuffet
Hapjesbuffet 1
• Gevulde eieren
• Gevulde tomaten
• Gerookte zalm
• Nieuwe haring met uitjes en roggebrood
• Diverse soorten Franse kazen, oa Brie, Rambol notenkaas, Bressot kruidenkaas
• Kipkerrie salade
• Tonijnsalade
• Ham-prei salade
• Kaasblokjes
• Diverse soorten worst
• Paté
• Geserveerd met toastjes en stokbrood
• Warm gerecht: Kipsaté met brood of een ander warm gerecht naar keuze
Extra koude schotel is ook mogelijk
Hapjes buffet 2
• Kaasblokjes
• Cervelaat
• Leverworst
• Tomaten
• Komkommer
• Uitjes / augurken
• Ham-prei salade
• Kipkerrie salade
• Div. hamsoorten
• Paté
• Zult
• Paling
• Zalmsalade
• Nieuwe haring met uitjes en roggebrood
• Geserveerd met toastjes en stokbrood
Hapjesbuffet 3
Franse kazen, paté en salade buffet, waar men zelf doorlopend hapjes kan gaan halen.
• Port salut
• Bressot kruidenkaas
• Brie d’Ancent
• Rambol notenkaas
• 2 Soorten paté
• Ham-prei salade
• Kipkerrie salade
• Garnalen salade
• Zalmsalade
• Eiersalade
• Geserveerd met toastjes en stokbrood
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Hapjes buffet, Gevarieerd
• Gevulde eieren
• Komkommerbakje met tonijnsalade
• Glaasjes met rosbief, groene asperge en pesto
• Spiesje met mozzarella, tomaat en basilicum
• Mediterraanse kipspiesjes
• Rauwe ham rolletjes gevuld met roomkaas
• Pastasalade naar keuze
• Zalmsalade
• Ham/prei salade
• Eiersalade
• Warm gerecht: gehaktballetjes in tomatensaus, of een ander warm gerecht naar
keuze
• Geserveerd met toastjes en stokbrood en kruidenboter

Hapjes buffet, luxe
• Kip- of zalmcocktail, in een glaasje
• Rosbief met groene asperge, pesto en parmezaanse kaas, in een glaasje
• Garnalen met een mangosoepje, in een glaasje
• Rauwe ham rolletjes met roomkaas en rucola
• Omeletrolletje met feta en pijnboompitten
• Wraprolletje met rauwe ham en pesto
• Wraprolletje met zalm of kip
• Mediteraans kip spiesje met ananas en basilicum
• Spiesje van mozzarella, tomaat, basilicum en een pesto dressing
• Komkommerbakje met tonijnsalade
• Mexicaans mini hapje met kip, warm
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•

Griekse feta salade
Pasta salade naar keuze

•
•

Kalfspoulet met gehaktballetjes in een saus van crème fraîche en mosterd
Saté van de haas

•

Mini nagerecht
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Partykraam
1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brie
Rambol notenkaas
Div. smeerkazen
Kruidenboter
Paté
Olijven
Sweet pepperchews met roomkaas
Stokbrood
Toastjes

•
•
•
•
•
•
•

Nieuwe haring met uitjes en roggebrood
Gerookte zalm
Gerookte makreel
Garnalensalade
Tonijnsalade
Toastjes
Stokbrood

•
•
•
•

Huisgemaakte koude schotel
Gevulde eieren
Gevulde tomaten
Asperge/ham rolletjes

•
•
•
•

Gehaktballetjes in satésaus
Varkenshaas in champignonroomsaus
Witte kool salade
Stokbrood

2.

3.

4.

Dit buffet neemt veel ruimte in beslag.
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Borrelhapjes & Prikkers
(minimale afname hoeveelheid is 50 stuks)
Gemengd bittergarnituur
Een assortiment van:
• Mini frikandel
• Bitterballen
• Mini bami
• Mini nasi
• Mini loempia
• Kipnuggets
• Gehaktballetjes
• Kaassoufflés
Mini portie frietjes in puntzakje
Mini hamburgertjes
Prikkers
Er zal afhankelijk v/h aantal een assortiment geserveerd worden uit:
• Kaas en cervelaat met verschillende garnituren zoals augurk, ananas, zilveruitjes,
olijf, druiven, cherry tomaatje etc.
• Plakje grillworst ,boterhamworst of cervelaat in plakjes opgerold met mini augurk.
• Plakje chorizo met augurk en paprika
• Plakje rauwe ham gevuld met augurk, zilver ui en olijf erbij.
• Plakje rauwe ham met meloen

Luxe prikkers
Dit zijn grotere prikkers, er zal afhankelijk v/h aantal een assortiment geserveerd worden
uit:
• Serranoham, mozzarella, tomaatje en basilicum
• Mediterraans kipspiesje met ananas en basilicum
• Rauwe ham met meloen
• Rauwe ham met een gedroogde tomaatjes en olijf
• Courgette rolletjes met pikante kip
• Zalmlolly, opgerold witbrood met roomkaas en zalm
• Stukje wrap rolletje met kip en roomkaas
• Gekookte ham met gemarineerde artisjok
• Grieks spiesje, feta, tomaat, komkommer V
• Mozzarella, tomaat, basilicum, pesto V
• Stukje wrap rolletje met komkommer en roomkaas V

(Bovenstaande hapjes worden bezorgd op luxe wegwerpschalen, geen afwas dus!)
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Luxe Stokbroodjes
Stokbroodje luxe belegd
Een schijfje stokbrood belegd met kaas of een salade
Er zal afhankelijk v/h aantal een assortiment geserveerd worden uit:
• Belegd met verschillende soorten Franse kazen zoals, Brie, Notenkaas,
kruidenkaas, Port Salut etc.
• Belegd met verschillende soorten huisgemaakte salades zoals, eiersalade, hampreisalade, kipkerrie salade, tonijnsalade, zalmsalade etc.
(minimale afname hoeveelheid is 50 stuks)
Canapés
Dit zijn luxe en gevarieerde stokbroodjes. Een schijfje stokbrood wordt besmeerd met
kruidenboter, huisgemaakte tapenade, mayonaise of roomkaas, en dan luxe belegd.
Er zal afhankelijk v/h aantal een assortiment geserveerd worden uit:
• Beenham, mosterdsaus, rucola
• Schnitzel, sla, kappertjes, mayo, kappertjes
• Gerookte eendenborst, sinaasappelmarmelade
• Paté, cranberrycompote of uienchutney
• Brie, peer, parmaham
• Gerookte kip, lente ui, mango, mangomayonaise
• Rosbief, rucola, truffelmayonaise, pijnboompitjes
• Filet Americain, sjalot, augurk, ei
• Gerookte forel, fris mierikswortelsausje van yoghurt en mayo, met plakjes groene
appel
• Artisjokmousse, garnaaltjes, citroensap
• Gerookte zalm, roomkaas, dille
• Rivierkreeftjes, yoghurt/kerrie sausje, rucola
• Tonijn, dille, roomkaas, ijsbergsla
• Brie, mosterd, sla, augurk V
• Kruidenkaas, komkommer, dille V
• Mozzarella, kerstomaatjes, basilicum, pesto V
(minimale afname hoeveelheid is 50 stuks)

(Bovenstaande hapjes worden bezorgd op luxe wegwerpschalen, geen afwas dus!)
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Fingerfood
Fingerfood koud
Er zal afhankelijk v/h aantal een assortiment geserveerd worden uit:
• Rosbiefrolletjes met pesto
• Rauwe ham rolletjes met roomkaas en rucola
• Roggebrood met ossenworst
• Stukje wrap gevuld met pesto en parmaham
• Stukje wrap gevuld met kipfilet en roomkaas
• Slaschuitje met kipreepjes en tonijnmayo
• Vitello rolletje (fricandeau) met tonijncrème
• Kip rolletje met asperge mayo
• Komkommerbakje met tonijnsalade
• Bleekselderijschuitje met gerookte makreel
• Slaschuitje met surimisalade
• Mini tonijn sandwich met pesto en olijf
• Gevulde eieren V
• Toast met feta tapenade V
• Komkommerwraps met roomkaas en bieslook V
• Omeletrolletjes gevuld met roomkaas, feta of geitenkaas V
• Buffelmozzarella met gemarineerde courgette V
(minimale afname hoeveelheid is 50 stuks)
Fingerfood warm
Er zal afhankelijk v/h aantal een assortiment geserveerd worden uit:
• Mini croissant met feta en spinazie V
• Mini kaaskroketjes V
• Garnalen kroketjes
• Mini worsten- en saucijzen broodjes
• Mini quiche, diverse soorten, met zalm, kip of ham
• Mexicaanse mini wrap met kip
(minimale afname hoeveelheid is 50 stuks)
Mini portie frietjes in puntzakje
Mini hamburgertjes

(Bovenstaande hapjes worden bezorgd op luxe wegwerpschalen, geen afwas dus!)
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Verrines, Lekkere hapjes uit een glaasje
Soepjes
• Courgettesoepje met gebakken kip/lente ui reepjes
• Courgettesoepje met een gebakken coquille/St Jakobsschelp (meerprijs )
• Witlofsoepje met hamsnippers
• Romig mosterdsoepje met spekjes en ijsbergsla (ook als V vega variant)
• Italiaanse tomatensoepje met crème-fraîche en pesto V
(minimale afname hoeveelheid is 50 stuks)
Koude gerechten
• Katenspekrolletjes gevuld met roomkaas en olijven
• Gerookte kip met mango port salsa of kerriemayonaise
• Rosbief met groene asperges, pesto en parmezaanse kaas
• Ossenhaas gemarineerd met soya en sesam, met een wasabi-mayo (meerprijs)
• Zalmrilette met kappertjes
• Forelrilette met groene appel
• Tonijnsalade met avocado
• Cocktailgarnalen met een pittige tomatensalsa
• Koud mangosoepje met een garnaalspiesje
• Gerookte zalmblokjes met avocadomousse
• Verse tonijntartaar met crème fraîche en radijs (meerprijs)
• Verse tonijntartaar met soja en chili (meerprijs)
• Hollandse garnalen cocktail met blokjes avocado en whiskey-cocktailsaus
(meerprijs)
• Aardappelsalade met gerookte forel en appel
• Asperge omelet hapje V
• Spiesje met kerstomaatjes, mozzarella en pesto V
• Couscous salade met feta, rucola en avocado V
• Gerookte zalmtartaar met komkommer (ook als V vega variant met fetakaas)
(minimale afname hoeveelheid is 50 stuks)
Warme Gerechten
• Teriyaki spiesje met prei en biefstuk
• Teriyaki spiesje van kippedijen en sesam
• Grieks spiesje van varkenshaas met rode champignonsaus
• Spiesje van kipfilet met rode ui en bieslook
• Gemarineerde kipspiesjes met honing-mosterd saus
• Kebab spiesje van gehakt met pistache nootjes en een fris munt yoghurt sausje
• Gemarineerde zalmspiesjes met wasabi mayonaise
• Gefrituurde scampi' s met chilisaus
(minimale afname hoeveelheid is 50 stuks)

(Bovenstaande hapjes worden bezorgd in mooie wegwerpglaasjes,
geen afwas dus!)
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Nagerechten
• Laagjes dessert met mango
• Limoncello mousse
• Pannecotta, Italiaanse pudding, met vruchtensaus
• Tiramisu
• Crème Brûlée
• Mini cheesecake
• Chocolade trifle (laagjes met cake, kersen en crème)
(minimale afname hoeveelheid is 50 stuks)
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Mini-gerechten
Gedurende de avond wordt er een mini-diner geserveerd, een Walking Diner.
Zalmcocktail van verse zalm
Garnalencocktail
Kipcocktail, kipblokjes met ananas en een fris kerriesausje.
Vitello Tonato, dun gesneden kalfsvlees met tonijn-mayonaise
Carpaccio, met parmezaanse kaas, pijnboompitjes en truffelmayonaise
Surf en turf salade, met rosé gebraden kalfsvlees en gebakken garnalen
Scampi’s 5x grote garnalen gebakken in chilisaus
Kalfsstoof met gehaktballetjes, mosterd en witte wijn, zacht van smaak, met stokbrood.
Varkenshaasje met champignonroomsaus of op Italiaanse wijze, geserveerd met pasta.
Rundergoulash, geserveerd met een bolletje rijst
Gehaktballetjes in pittige saus, geserveerd met brood.
Kipsaté met uitjes, geserveerd met kroepoek
Tiramisu dessert
Pannecotta dessert
Chocolade trifle met kersen (laagjes dessert met cake, kersen en crème)
Dame Blanche
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Koffietafel
Standaard koffietafel
• Zachte witte en bruine broodjes
• Diverse soorten luxe broodjes
• 4 soorten vlees beleg
• Kaas
• Diverse soorten zoet beleg
Koffietafels kunnen naar wens worden uitgebreid (meerprijs)
Pasteitje van kipragout
Kop soep, met stokbrood en roomboter
1 Soort warm vlees
2 Soorten warm vlees
Rundvlees kroket
Verse Weerter vlaai
Verse Weerter vlaai met slagroom
Petit-Fours, kleine
Bonbons

Lunchgerechten
Los te bestellen, en/of te combineren
Belegde broodjes, zachte broodjes belegd met snijvlees of kaas
Luxe gesorteerde belegde broodjes, zachte en harde broodjes belegd met snijvlees of
kaas
Broodje Kroket of Frikandel
Pasteitje van kippenragout
Huisgemaakte soep, keuze uit diverse soorten

20

Menulijst

Catering

Lunch / brunch
(vanaf 10 personen te bestellen, in buffetvorm)
Alle lunch/brunch buffetten zijn exclusief koffie en thee
Lunch / brunch A
Heerlijk belegde broodjes met huisgemaakte salade met een lekker kop huisgemaakte
soep.
•
Keuze uit, heldere groentebouillon met balletjes, tomatencrèmesoep of romige
mosterdsoep.
Verschillende soorten harde broodjes, luxe belegd met rauwkost en een lekkere salade
zoals, eiersalade, ham-prei salade, kipsalade, zalmsalade, tonijnsalade etc.
We serveren gemiddeld twee broodjes p.p
Lunch / brunch B
Luxe belegde broodjes, met een lekker kop huisgemaakte soep.
• Keuze uit, heldere groentebouillon met balletjes, tomatencrèmesoep of romige
mosterdsoep
• Stokbrood en kruidenboter
• Verschillende soorten luxe belegde broodjes (2 p.p), aantal voorbeelden zijn:
➢ Gezond, belegd met sla, kaas, ham, tomaat, ei, komkommer.
➢ Gezond, met brie, sla, komkommer, tomaat en ei.
➢ Gerookte zalm, sla en roomkaas.
➢ Rauwe ham met notentapenade en rucola
➢ Rosbief, rucola en truffelmayo.
➢ Kipfilet, ijsbergsla, mango en honingmosterdsaus.
• Twee soorten salades naar keuze, pasta en rauwkost
Lunch / brunch C
• Soep naar keuze
• Stokbrood en kruidenboter
• Quiche, keuze uit kip, zalm, ham of groenten
• Pasteitje met kippenragout of kalfsragout (kalfsragout = meerprijs)
• Verse zalm met cocktailsaus
• Verschillende soorten mini sandwiches, belegd met brie, zalm, rosbief, kipfilet,
tonijn etc.
• Luxe gesorteerde mini broodjes, met beleg apart
• Yoghurt met vers fruit
• Twee soorten salades naar keuze
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High Tea
U zorgt zelf voor de thee en wij zorgen voor de heerlijke hapjes.....
Een assortiment van heerlijke hapjes zal u gedurende de middag passeren, natuurlijk kunt
u hierbij u wensen aangeven.
• We beginnen met een huisgemaakte soep
• Verschillende soorten hartige hapjes zoals, mini sandwiches, mini broodjes, mini
wraps, gevulde omelet rolletjes
• Warme hartige hapjes oa huisgemaakte quiche, hartige broodjes, mini worsten en
saucijzenbroodjes, hartige croissants
• Zoete afsluiter, met lekkere zoet gebakjes en hapjes zoals muffins, bonbons, cake
etc.
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Diner mogelijkheden
4-gangen diner
U kunt uw diner naar eigen keuze samenstellen.
Voorgerechten:
• Kipcocktail
• Zalmcocktail
• Garnalencocktail (meerprijs)
• Fruit de Mere, diverse vissoorten (meerprijs)
• Fruitcocktail met een saus van advocaat
• Ardenner ham met meloen met een pepersausje
• Carpaccio met parmezaanse kaas, pijnboompitten en truffelmayonaise (meerprijs)
• Proeverij, selectie uit meerdere voorgerechten (meerprijs)
Meerprijs bij 2 verschillende voorgerechten
Alle voorgerechten worden geserveerd met stokbrood en roomboter
Soepen:
• Heldere groentebouillon, met balletjes
• Tomaten crème soep
• Italiaanse tomatensoep, met crème fraiche en pesto
• Heldere of gebonden kippensoep
• Champignonsoep met hamblokjes
• Aspergesoep, gebonden of helder, in het seizoen (meerprijs)
• Courgettesoep
Meerprijs bij 2 verschillende soepen
Alle soepen worden geserveerd met stokbrood en roomboter
Hoofdgerecht:
• Varkenshaasje met champignonroom- of stroganoffsaus
• Kipfilet met zigeuner- of kerriesaus
• Rundsvlees met zigeuner- of stroganoffsaus
• Schnitzel met champignonroom- , stroganoffsaus of gebakken champignons
• Filetkarbonade met champignonroomsaus
• Biefstuk, of diverse vissoorten is tegen meerprijs ook mogelijk
Meerprijs bij 2 soorten hoofdgerechten
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met aardappelgarnituur en frietjes, warme
groenten en een salade.

23

Menulijst

Nagerecht:
• Roomijs met verse vruchten en slagroom
• Roomijs met geflambeerde kersen en slagroom
• Coupe Dame Blanche
• Coupe Aardbeien (meerprijs)
• Verschillende soorten bavarois
• Panacotta, Italiaanse pudding, met vruchten saus
• Crème Brûlée
• Limoncello mousse
Meerprijs bij 2 verschillende nagerechten
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Nog meer.....
Wij kunnen voor alle soorten dranken zorgen, en ook de complete bediening kunnen wij
voor u regelen, het is allemaal mogelijk.
Serviesgoed, bestek, statafels, koffiezetapparatuur etc kunt u ook bij ons huren.
Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden en prijzen.

Leveringsvoorwaarden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
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Alle opdrachten dienen minimaal 1 week van tevoren besteld te worden.
Alle in bruikleen verstrekte goederen blijven ten alle tijden eigendom van Don
Bosco Catering.
Wilt u serviesgoed van ons gebruiken en geen afwas? Dat kan, (dit geldt alleen
voor borden, bestek en schalen)
De opdrachtgever blijft ten alle tijden aansprakelijk voor de gehuurde of in bruikleen
verstrekte goederen.
De opdrachtgever dient vooraf de geleverde materialen te controleren op defecten
en breuk.
Schade aan materialen ten gevolge van breuk, verlies, brand of diefstal worden
doorberekend.
Don Bosco Catering is niet aansprakelijk voor beschadigingen in, op, of aan
huisraad, het terrein of aan derden.
Annulering van het aantal personen tot 7 dagen voor aanvang van het feest worden
verrekend, annuleringen na deze termijn zijn niet meer mogelijk.
Alle vermelde prijzen zijn exclusief porselein, reiniging en bedieningskosten. (mits
anders vermeld)
De gerechten worden op een door u te bepalen tijdstip bezorgd. Niet na 23.00 uur.
Alle warme gerechten worden geleverd in chafing-dish. (warmhoudschalen)
Binnen Weert worden er geen bezorgkosten gerekend, buiten Weert de kosten op
aanvraag.
Don Bosco Catering behoudt zich het recht om vermelde producten bij onvoorziene
omstandigheden te wijzigen, Don Bosco Catering zal ten alle tijden zorgen voor een
vergelijkbaar product.
Overmacht; Indien de voortgang in de uitvoering van de orders, ten gevolge van
een niet aan de schuld van Don Bosco Catering toe te rekenen tekortkoming in de
nakoming, en te voorzien valt dat de uitvoering van opdrachten hierdoor zal worden
belemmerd, dan is Don Bosco Catering gerechtigd om de order en / of bijeenkomst
zonder enige ingebrekestelling en zonder enige gerechtelijke tussenkomst te
annuleren of te beëindigen.
Betalingen gelieve contant (leveringen tot € 350,- dienen contant voldaan te
worden) of binnen 7 dagen via bankrekening vermeld op factuur.
Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

