
 

 

    



 

 

 

 
 

[ FEESTAVOND ARRANGEMENT ]  
CHEF’S CHOICE 

 

 

ONTVANGST 

- Verse koffie  

- Diverse soorten thee 

- Bakkers vruchten cakejes 

 

VOOR BIJ DE BORREL 

- Gemarineerde olijven 

- Borrelmix 

- Broodsticks met dip 

 

KOUDE HAPJES* 

- Worst trio met olijf 

- Grove mosterd kaassticks 

- Bonbon van chorizo met roomkaas 

- Toast met tomaten tapenade 

- Toast met brie en balsamicostroop 
* 3 stuks per persoon 

 

WARME HAPJES* 

- Loempia’s met chilidip 

- Echte kalfsbitterbal met biermosterd 

- Gemengd bittergarnituur 
* 3 stuks per persoon 

 

 

 

 

 

Arrangementprijs 12,75 p.p. 



 

 

 

 

 
 

[ FEESTAVOND ARRANGEMENT ]  
CHEF’S SPECIAL 

 

 

ONTVANGST 

- Verse koffie 

- Diversen thee 

- Luxe petit fours in diversen smaken 

VOOR BIJ DE BORREL 

- Gemarineerde olijven 

- Borrelmix 

- Groentestengels met dip 

KOUDE HAPJES* 

- Toast met ossenworst, truffelmayonaise en A’dam ui 

- Glaasje met gerookte zalm en appelsalade 

- Panini met Parmaham, rucola en kruidencreme 

- Spiesje met rivierkreeft, witlof en pasta 

- Toast met brie en balsamicostroop 
* 3 stuks per persoon 

WARME HAPJES* 

- Chickenbites met aioli  

- Kalfsbitterbal met biermosterd 

- Garnalen kroketje limoen crème 
* 3 stuks per persoon 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrangementprijs 15,50 p.p. 



 

[ HAPJES BUFFET ARRANGEMENT ] 
CHEF’S CHOICE 

 

SALADES 

- Gemarineerde olijven, tomaatjes en feta 

- Pastapesto salade met kaas 

- Beenhamsalade met witte kool en mosterddressing 

 

TOAST EN TAPENADES 

- Tomaat-olijf  

- Tonijn 

- Filet American 

- Couscous met groenten 

 

VAN DE PLANK 

- Roggebrood met haring en rode ui  

- Oude Rypenaer met stroop 

- Zachte Franse brie en noten 

- Worsten met zuur 

 

WARME GERECHTEN 

- Gehaktballetjes met pittige puntpaprika 

- Krokante kipstukjes met limoen en rucola 

- Cassave chips 

 

 

 

 

 

 

 
Arrangement prijs 17,50 p.p.  



 

[ HAPJES | BUFFET ARRANGEMENT ] 
CHEF’S SPECIAL 

 

SALADES 

- Gemarineerde olijven, tomaatjes en feta 

- Pastapesto salade met kaas 

- Salade met rivierkreeftjes en venkel 

 

COCKTAILS 

- Wekpotje met draadjesvlees en zuur 

- Frisse tonijnsalade met kappertjes en ui 

- Kipsalade met couscous en ananas 

 

VAN DE PLANK 

- Roggebrood met haring en rode ui  

- Europese charcuterie met noten  

- Diverse kazen met stroop en druiven  

- Worsten met zuur 

 

WARME GERECHTEN 

- Gehaktballetjes met pittige puntpaprika 

- Zacht gegaarde buikspek met smokey BBQ jus 

- Krokante kipstukjes met limoen en rucola 

- Steak friet 

- Cassave chips 

 

 

 

 

 

 
Arrangement prijs 23,50 p.p.  



 

 

  

 

 
 
 

 [ BBQ ARRANGEMENT ]  
HEERLIJK GRILLEN 

 

 

SALADES 

- Grove aardappelsalade met scharrelei en rode ui 

- Pastasalade met rucola, tomaat en yoghurt 

- Koolsalade met appel en radijs 

 

SAUZEN 

- Cocktailsaus  

- Looksaus 

 

BROOD EN BOTERS 

- Baguettes 

- Volkorenbrood 

- Kruidenboter 

- Roomboter  

 

VAN DE GRILL* 

- Barbecue worstje 

- Gemarineerde speklap 

- Grillburger 

- Malse kip 

* 4 stuks per persoon 
 

 

 

 

 

 

Arrangementprijs 15,- p.p. 

Incl borden, bestek en afwas / BBQ en gas optioneel 



 

 

  

 

 
 
 

 [ BBQ ARRANGEMENT ]  
CHEF’S CHOICE 

 

 

SALADES 

- Ambachtelijke rundvleessalade met diversen garnituren 

- Rauwkostsalade met frisse dressing 

- Tomatensalade met olijf en komkommer 

- Witlofsalade met venkel en appel 

 

SAUZEN 

- Looksaus 

- Cocktailsaus 

- Pittige BBQ saus 

 

BROOD EN BOTER 

- Baguettes 

- Volkorenbrood 

- Focaccia’s 

- Kruidenboter 

- Roomboter  

 

VAN DE GRILL 

- Gelderse beenhamspies 

- Malse kipspies 

- Grillburger 

- Gemarineerde varkensprocureur 
* 4 stuks per persoon 

 

 

 

Arrangementprijs 18,50 p.p. 

Incl borden, bestek en afwas / BBQ en gas optioneel 



 

 

  

 

 
 

[ BBQ ARRANGEMENT ]  
CHEF’S SPECIAL 

 

 

SALADES 

- Ambachtelijke rundvleessalade met diverse garnituren 

- Gerookte zalmsalade 

- Aspergesalade 

- Vers fruitsalade 

 

SAUZEN 

- Smokey BBQ saus 

- Aioli 

- Satésaus 

 

BROOD EN BOTER 

- Baguettes 

- Volkorenbrood  

- Focaccia’s 

- Kruidenboter 

- Roomboter 

 

VAN DE GRILL 

- Gemarineerde spektwister 

- Malse diamanthaas 

- Varkenshaas spies 

- Parelhoen met spek 

- Stoofpannetje met Gelderse ham en seizoensgroenten 

 

 

 

Arrangementprijs 22,50 p.p. 

Incl borden, bestek en afwas / BBQ en gas optioneel 



 

 

 

 

 

 [ BUFFET ARRANGEMENT ]  
GENDTSGOED 

 

 

SALADES 

- Ambachtelijke rundvleessalade met diverse garnituren 

- Pastasalade met rucola, tomaat en yoghurt 

- Koolsalade met appel en radijs 

 

SAUZEN 

- Cocktailsaus 

- Looksaus 

 

BROOD EN BOTER 

- Baguettes  

- Kruidenboter 

 

WARME GERECHTEN 

- Rundergehaktballetjes in jus 

- Malse kip met seizoensgroenten 

- Gebakken kriel met spekjes en ui 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrangementprijs 14,- p.p. 



 

 

 

 

 

[ BUFFET ARRANGEMENT ]  
HOLLANDSE POT 

 

 

STAMPPOTTEN 

- Hutspot met knapperige uitjes 

- Boerenkool stamppot met moster 

- Zuurkool stamppot met spekjes  

 

VLEES 

- Gelderse rookworst 

- Oma’s rundvlees hachee 

- Speklappen 

 

GARNITUREN 

- Augurken 

- Amsterdamse uien 

- Grove mosterd 

- Piccalilly 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrangementprijs 15,50 p.p. 



 

 

 

 

 

 

[ BUFFET ARRANGEMENT ]  
GELDERSGOED 

 

 

SALADES 

- Ambachtelijke rundvleessalade met diversen garnituren 

- Scharrelsalade met kip en ei 

- Koolsalade met appel en radijs 

 

VAN DE PLANK 

- Slagersham met meloen en noten 

- Huisgemariineerde zalm met kruiden en zeezout 

 

SAUZEN 

- Cocktailsaus 

- Aioli 

- Kruidenroom 

 

BROOD EN BOTER 

- Volkorenbrood  

- Molensteen wit 

- Baguettes 

- Kruidenboter 

 

WARME GERECHTEN 

- Gelderse beenham met grove mosterdsaus 

- Varkenshaas medaillons met paddenstoelenjus 

- Kip op stok met satésaus 

- Gegratineerde aardappels    
 

 

Arrangementprijs 19,75 p.p. 



 

 
 
 
 
 

[ BUFFET ARRANGEMENT ]  
‘OP DE MARKT’ 

 

 

SALADEBAR 

- Bonensalade met rode ui en asperges 

- Grove aardappelsalade met olijfolie en noten 

- Witlofsalade met appel en venkel 

- Cherrytomaten  

- Komkommer 

- Gemengde salade 

- Feta en olijven 

- Dressing 

- Olijfolie 

 

OERSOEPEN EN BRODEN 

- Romige pompoensoep met knoflook  

- Knolselderijsoep met truffel 

- Foccacia | Turks brood | bakkers trots 

- Zeezout | roomboter | tapenades 

 

GRILLBAR 

- Gemarineerde kipvleugeltjes 

- Italiaanse pasta met garnalen 

- Barbecue spek met seizoengroenten  

- Verse friet      

 

 

 
 

Arrangementprijs 21,75 p.p.* 

*vanaf 40 personen 



 

 

 

 

[ BUFFET ARRANGEMENT ]  
LAND EN ZEE 

 

 

KOUDE SALADES 

- Gerookte zalmsalade met diversen garnituren 

- Grove aardappelsalade met scharrelei en rode ui 

- Witlofsalade met appel en venkel 

- Beenhamsalade met witte kool en mosterddressing 
 

VAN DE PLANK 

- Europese charcuterie met druiven en noten 

- Gerookte forelfilet 

- Hollandse nieuwe haring met uitjes 
 

SAUZEN 

- Cocktailsaus 

- Looksaus 

- Tomatentapenade 
 

BROOD EN BOTER 

- Volkorenbrood  

- Molensteen wit 

- Baguettes 

- Kruidenboter 
 

WARME GERECHTEN 

- Visschotel uit de oven met seizoen groenten 

- Zacht gegaarde sukade in eigen jus 

- Malse kipdijen met paddenstoelensaus 

- Verse friet      
  

Arrangementprijs 23,50 p.p. 



 

 [ SALADES ] 
 

AMBACHTELIJKE SALADES 

     

     4pers.    6pers.    8pers.   10pers. 

Ambachtelijke rundvlees salade    15,-      22,50        30,-       35,- 

 

Bourgondische kipsalade    16,50     24,50      32,50       38,- 
   met mandarijn, ananas en bleekselderij  

 

Zalmsalade       17,50     25,50      33,50       38,- 
   met verse en gerookte zalm  

 

Boerenkrielsalade     13,-       19,50        26,-       30,- 
   met spekjes en selderij  

 

  



 

 

 

 

[ VERHUUR MATERIALEN ] 
 

 

 

Diverse glaswerk       0,10 p.st. 

Duitse bierpullen (30cl)       0,30 p.st. 

Koffiekop met schotel      0,30 p.st. 

Theekop met schotel      0,30 p.st. 
 

Stackchair / stoel zwart                3,50 p.st. 

Statafel                  5,- p.st. 

Buffettafel                  7,50 p.st.  

Statafel met rok                 7,50 p.st. 

Buffettafel met rok                10,- p.st. 
 

Tapinstallatie klein (tafelmodel incl glaswerk en benodigdheden)         35,- 

Tapinstallatie groot (bar incl glaswerk en benodigdheden)            45,- 

Koelbuffet 2-deurs (met flessennest)     35,- 
 

Kapstokken (40 jassen)      10,- p.st. 

Prikkabel / verlichting (per 25mtr)    15,- p.st. 

Flame heathers (incl. gas)      35,- p.st. 
 

Pagode tent (zwart, 3mtr x 6mtr)               75,- p.st. 
 

Springkussen clown overdekt (binnenmaat 3mtr x 3mtr)  75,- p.st. 
 

Beamer met scherm      25,- p.st. 
 

 

 

 

 

 

 

Prijzen zijn incl BTW 

  



 

 

[ DRANKEN ASSORTIMENT ] 
 

 

 

Heineken pilsener    30ltr    75,- 

      50ltr   125,- 

 

Brand pilsener    30ltr    90,- 

      50ltr   140,- 
 

 

Overige fust (speciaal)bieren op aanvraag vanaf 20ltr   
 Bijv. Brand Weizen of Dubbelbock, Paulaner, Texels of Affligem   

 

Overige fles (speciaal)bieren op aanvraag per fles   
 Bijv. Amstel Radler, Wieckse witte / rosé, Desperados, Apple Bandit, Heineken 0.0   
 

 

Diverse wijnen    per fles   8,- 

Frisdranken     per fles   3,- 
 

  



 

 

[ DE KAMERADEN TAP ] 
DE PERFECTE TAP VOOR EEN KLEIN GEZELSCHAP 

 
 

 
 

Heineken pilsener of Heineken 0.0    € 54,95* 
 

Affligem Blond, Brand Weizen,  

Brand IPA of Birra Moretti      € 59,95* 
 

Affligem Tripel       € 64,95* 
 

*Prijzen zijn incl tap, 8 ltr fust, glaswerk en overige toebehoren 

 
Tap zelf ophalen en terugbrengen  



 

[ ALGEMENE VOORWAARDEN ]  
 

Gastenaantal 

Genoemde arrangementen gelden vanaf 15 personen. 
 

Graag vernemen wij 7 werkdagen voor aanvang van het evenement het definitieve 

aantal gasten. Graag vernemen wij dan ook het aantal vegetariërs en eventuele 

diëten zodat wij hen een passend alternatief kunnen serveren. Wijzigingen tot 3 

werkdagen voor aanvang van het evenement zijn in overleg mogelijk. 
 

Serviesgoed en glaswerk 

Mits in uw persoonlijke voorstel anders weergegeven, worden al onze catering 

pakketten geleverd inclusief (porseleinen) borden, bestek, servetten en glaswerk. 

Retourgoederen worden vuil retour genomen, wij verzorgen de afwas. 
 

Bezorgen/ophalen 

Bezorgen/ophalen in de gemeente Lingewaard is kostenloos. Buiten de gemeente 

Lingewaard kunnen transportkosten worden doorberekend op basis van het aantal 

km in verhouding tot de ordergrootte. Dit zal ter alle tijden vooraf duidelijk 

vermeld worden. 
 

Financieel 

De genoemde prijzen in onze offertes zijn op basis van het omschreven aantal 

gasten in die offerte. In het geval het gastenaantal op de dag van het evenement 

meer dan 10% afwijkt van aantal zoals weergeven in de offerte, dan zullen de 

prijzen opnieuw worden berekend; 
 

Hygiëne & allergenen 

Om ons productieproces te waarborgen zijn wij HACCP gecertificeerd. Voor uw 

gasten met een allergie is onze allergenen informatie op verzoek verkrijgbaar. Wij 

gaan zeer zorgvuldig om met een voedselallergie of intolerantie. Kruisbesmetting 

van allergenen is in onze keuken nooit 100% uit te sluiten. 
 

Overige 

Wij werken met dagverse producten. In gevallen dat deze producten door 

omstandigheden niet beschikbaar of buitenproportioneel kostbaar zijn, behouden 

wij het recht om deze te vervangen voor een gelijkwaardig product; 
 

Alle in dit document opgenomen foto’s zijn uitsluitend sfeerimpressies. Hier kunnen 

geen rechten aan worden ontleend; 

 


