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Uw wens is onze uitdaging 

 
 

Onze cateringservice bestaat al 21 jaar en staat borg voor een goede service en kwaliteit.  
 
Wij staan garant voor een perfecte uitvoering van uw wensen. 
 
Tijdens de corona pandemie hebben we onze cateringactiviteiten enigszins aangepast. 
We hebben een aantal van onze activiteiten afgestoten. 
In bijgaande prijslijst vind u nog een overzicht van de activiteiten die we voor u kunnen 
verzorgen. 
 
Cuisinière Jeanne van Hoof kan dit op een door u gekozen locatie verzorgen, zoals bij u 
thuis of op uw bedrijf voor gelegenheden zoals:  
 
•  warme maaltijden 
•  broodjes 
•  Lunches 
•   Andere wensen op aanvraag 
 
Ook verzorgen we nog steeds onze maaltijd service. Iedere week een vast dagmenu van 
verschillende verse gerechten uit eigen keuken.  
Bezorgen op dinsdag (voor di & wo), donderdag (voor do & vr) tussen 12:00 en 13:00 uur. 
Afhalen in overleg. 
 
Om teleurstellingen te voorkomen verzoeken wij u om tijdig te reserveren. 
 
Servies en bestek kunnen worden meegeleverd. Vraag naar de mogelijkheden. 
 
Voor het reinigen van materialen, zoals schalen, borden en bestek worden kosten in reke-
ning gebracht. 
 
Neem contact met ons op en bespreek uw wensen. Wij staan garant voor een succesvolle 
invulling.  
Alle prijzen zijn inclusief  9% BTW. 
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Soepen 
 
Diverse soepen (vanaf 10 personen) (prijs per persoon) 
 € 4,50 
• Heldere Runderbouillonsoep 
• Tomatensoep 
• Uiensoep 
• Champignonsoep 
• Kippensoep 
• Kipkerriesoep 
• Courgettesoep 
 

Diverse soepen (vanaf 10 personen) (prijs per persoon) 
  € 5,50 
• Erwtensoep 
• Aspergesoep (in seizoen) 
• Goulashsoep 
• Vissoep 
• Bloemkool/broccolisoep 
 
 

Stokbrood en kruidenboter. Prijs per 10 personen € 7,50 
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Warme maaltijden vanaf 15 personen 
 
Voorgerecht: € 4,50 of € 5,50 pp 
Keuze uit diverse soorten soep 
 
Hoofdgerecht: € 22,50 pp 
Keuze uit diverse vleesgerechten: bv 

Varkenshaas in champignonroomsaus 
Varkensrollade in bruine champignonsaus 
Saté 
Hachee 
Pilaf 
Gegrilde hanenbil 
Schnitzel 
Warme vis (kabeljauw en zalm stukjes) 

 
Keuze uit diverse aardappelgerechten: 

Gebakken aardappeltjes 
Aardappelgratin 
Gekookte aardappel 
Rijst of penne 

 
Keuze uit diverse groente: bv 

Erwtjes met worteltjes 
Boontjes 
Rode kool 
Bloemkool/broccoli 
Witlof met ham en kaas 
 

Extra: Saladebak 
 
Dessert: 

Diverse soorten bavarois € 4,50 pp 
Diverse soorten ijs met slagroom € 3,50 pp 
Fruitsalade € 4,00 pp 
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Onze maaltijd bij u op schoot!! 
 
 
 

Iedere week een vast dagmenu van verschillende verse gerechten uit eigen keuken.  
Bezorgd op dinsdag (voor di & wo), donderdag (voor do & vr) tussen 12:00 en 13:00 uur. 
Afhalen in overleg. 
 

3-gangen menu: Soep, hoofdgerecht en toetje  €12,50 
 
Alleen hoofdgerecht       € 9,50 
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Lunches 
 
Koffietafel/Lunch (standaard)  
• Wit, bruin en rozijnenbrood, Gildekorn  
• Witte en bruine broodjes  
• Roggebrood  
• Jong belegen kaas  
• Diverse soorten vleeswaren (o.a. gekookte ham, rauwe ham, rookvlees, snijworst, kipfilet)  
• Schijfjes tomaat en komkommer  
• Boter en verschillende soorten zoetwaren (jam, hagel ed.)  
 
De prijs voor deze koffietafel is € 8,50 pp  
 
 

Koffietafel/Lunch (luxe)  
• Wit, bruin en rozijnenbrood, Gildekorn  
• Luxe Witte en bruine broodjes, pistoletjes en rozijnenbollen  
• Roggebrood  
• Jong belegen en oude kaas  
• Diverse soorten vleeswaren (gekookte ham, rauwe ham, rookvlees, kipfilet, rosbief)  
• Plakjes zalm  
• Schijfjes tomaat en komkommer  
• Boter en verschillende soorten zoetwaren (jam, hagel ed.)  
 
De prijs voor deze koffietafel is € 11,50 pp  
 
 
Extra:  
• Verse eigen gemaakte soep naar keuze € 4,50 of € 5,50 pp  
• Worstenbroodje € 2,50 pp 
• Broodje kroket € 3,50 pp  
• Pasteitje met kipragout uit eigen keuken € 4,50 pp  
• Cake € 1,00 pp  
• Ontbijtkoek € 0,60 pp  
• Koffie en Thee € 2,00 pp  
• Melk en Karnemelk € 2,00 pp  
• Jus d’orange € 3,00 pp  
• Diverse vers fruit € 1,00 pp  
 
Omdat we altijd ruim voldoende etenswaar bij ons hebben, zullen we tijdens de koffietafel 
aanwezig blijven om daar waar nodig schalen aan te vullen. Na afloop zullen we alle restan-
ten weer inpakken en mee nemen.  
Ook is het mogelijk een koffietafel te verzorgen met gesmeerde broodjes. Prijzen hiervoor 
zie op de broodjeslijst elders in deze prijslijst.  
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Pistoletje à € 3,50 
 
gekookt ei 
kaas jong belegen 
schouderham 
coburger ham    
casselerrib 
snijworst 
rookvlees 
 

Pistoletje à € 4,50 
 

brie 
ham en kaas 
oude kaas 
paté 
eiersalade 
kipkerriesalade 
satésalade 
tonijnsalade 
 

Pistoletje à € 5,50 
 

gezond 
filet American met uitjes 
zalmsalade 
krabsalade 
zalmfilet 
palingfilet 

Broodjes warm 
 
Broodje kroket  € 3,50 
Worstenbroodje  € 2,50 
Saucijzenbroodje  € 2,50 
 

Warme Pistoletjes uit de oven 
 

Ham/kaas  € 5,95 
Warme kip met sla en dressing € 5,95 
Hartig pesto, ui, salami en kaas € 5,95 
Hawaii, ananas, ham en kaas  € 5,95 
Pesto, tomaat en mozzarella  € 5,95 

Broodjes (minimale bestelling 15 stuks) 
Onderstaande broodjes kunnen worden geleverd in wit en bruin 
Tevens kunnen ze worden geleverd als zachte broodjes 
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