Catering assortiment Zomerlanden

We bieden u verschillende mogelijkheden voor catering tijdens het afscheid en de condoleance. Van een kopje koffie
met lokale lekkernijen tot een uitgebreide lunch. Samen vinden we altijd een invulling die past bij uw wensen.

Hartig en zoet
Koffie- en theetafel Zomerlanden | 2 items per persoon

€ 9,95

Onbeperkt koffie, thee en tafelwater* met een assortiment van mini brownies, petit fours, macarons en petit
glacés.

Zomerlanden hartig en zoet | 3 items per persoon

€ 8,50

Mini brownies, mini muffins, petit fours, macarons, petit glacés en Italiaanse tramezzini (sandwiches).

Extra bij te bestellen
Mini wrap met eiersalade of kipkerriesalade

per stuk

€ 2,50

Petit four

per stuk

€ 2,50

Petit glacé

per stuk

€ 1,50

Macaron

per stuk

€ 1,50

Taartenbuffet | per persoon

€ 4,50

Een exclusief taartenbuffet met voorgesneden taarten. Te kiezen uit appelkruimeltaart, citroentaart, red velvet
cake, frambozentaart, tiramisu taart, perentaart en chocoladetaart.

Lunchtafels
Lunchtafel Zomerlanden | 2 items per persoon

€ 11,50

Gesorteerde witte en bruine broodjes met een sla-garnituur, diverse kazen en vleeswaren.

Lunchtafel Zomerlanden luxe | 3 items per persoon

€ 13,50

Wraps met eiersalade, Italiaanse tramezzini (sandwiches) en belegde focaccia’s met diverse kazen en vleeswaren.

Lunchtafel Zomerlanden combi | 3 items per persoon
Combinatie van de twee bovenstaande lunchtafels.

€ 14,00

Borrel assortimenten
Borrelhapjes Zomerlanden | 3 items per persoon

€ 8,50

Samenstelling van verschillende ronde canapés belegd met onder andere geitenkaas en walnoot, carpaccio met
verse pesto, gerookte zalm met mosterd-dillesaus, Amsterdamse ossenworst met piccalilly crème en diverse
zoutjes.

High borrel assortiment | 4 items per persoon

€ 11,00

De hapjes worden bereid met seizoensproducten. Bijvoorbeeld: Wrap met roomkaas, komkommer en groene kruiden,
verschillende ronde canapés belegd met forel en limoencrème, huis gerookte zalm, ei en bieslookcrème en geitenkaas
crème en peterselie.

Borrelgarnituur | per persoon

€ 9,50

In bakjes en op planken geserveerd. Diverse kazen en vleeswaren, olijven en zoutjes.

Borrelgarnituur Deluxe | 4 items per persoon

€ 13,00

De hapjes worden bereid met seizoensproducten. Bijvoorbeeld: mini casino met scharrelkip, roomkaas en tuinkers,
rouleaux van zalm en roomkaas, mini steak tartare en grove boerenpaté met mosterd en abrikoos.

Dranken
Onbeperkt koffie, thee en tafelwater

per persoon

€ 6,50

per persoon

€ 8,50

• Tafelwater assortiment bestaat uit bruisend water, plat water en munt/citruswater.

Onbeperkt koffie, thee en tafelwater inclusief frisdrank en sappen

• Tafelwater assortiment bestaat uit bruisend water, plat water en munt/citruswater.
• Frisdrank assortiment bestaat uit Fentimans: Curiosity Cola, Rose Lemonade Victorian Lemonade en Manderin
and Seville Orange Jigger.
• Sappen assortiment bestaat uit appelsap, sinaasappelsap en perensap.

Onbeperkt koffie, thee, tafelwater, frisdank, en sappen inclusief
rode wijn, witte wijn en diverse soorten bier

per persoon

€ 10,50

• Tafelwater assortiment bestaat uit bruisend water, plat water en munt/citruswater.
• Frisdrank assortiment bestaat uit Fentimans: Curiosity Cola, Rose Lemonade Victorian Lemonade en Manderin
and Seville Orange Jigger.
• Sappen assortiment bestaat uit appelsap, sinaasappelsap en perensap.
• Nius De Nada (rood, biologisch). Druivensoort: 50% monastrell aangevuld met tempranillo, petit verdot en
syrah.
• Nius Rueda (wit, biologisch). Druivensoort: sauvignon blanc en verdejo.
• Bier assortiment bestaat uit Gulpener pils en seizoensbier.
• Wij bieden ook alcoholvrije mogelijkheden.

Prosecco Pizzolato Spumante brut (biologisch)

per persoon

€ 4,50

Een zeer fraaie spumante gemaakt van 100% glera druif. Langzame, temperatuur gecontroleerde vergisting,
waardoor er een mooie rijkdom aan smaak in de wijn zit. Deze smaak is elegant zacht en rijk aan citrus en
een licht, groen appeltje. Verfijnde, mousserende prosecco met een zachte, droge smaak. Wij bieden ook een
alcoholvrije mogelijkheid.

Onze prijzen zijn inclusief btw. Prijzen worden berekend per persoon, gebaseerd op een minimum van 25 personen. Als u met minder
personen komt, rekenen we een opslag van 15%. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

