
    

BORRELHAPJES :  

 

 

Diverse nootjes, zoutjes & olijven ( € 5.50)  

 

Hollandse kaas & worst combinatie ( € 6.50) 

 

Hollandse Nieuwe Haring ( € 3.50 per stuk, afname per 10 stuks) 

 

Kosten excl. 6% BTW. 

 

LUXE BORRELGARNITUREN :  

 

 

Borrelgarnituur A ( € 10,75 p.p) 

 

- Gorgonzola balletje in geroosterde amandelen 

 

- Canapé met gerookte palingfilet 

 

- Meloen met parmaham 

 

- Canapé met krab, inktvis en garnaal 

 

- Roggebrood met kruidenkaasrozet 

 

 

Borrelgarnituur B ( € 11.25 p.p) 

 

- Canapé Adriatische zee 

 

- Serranoham met meloen en olijf 

 

- Toast met krab en gember 

 

- Mortadella rolletje 

 

- Canapé met gerookte zalmfilet 

 

 

Borrelgarnituur C ( € 12.50 p.p) 

 

- Gevulde dadel met monchou 

 

- Canapé met gerookte zalmfilet 

 

- Geitenkaas met pesto op toast 

 

- Barquette met tonijnsalade 

 

- In mosterd gemarineerde groene asperges met kip 



 

 

Minimale afname van 10 per garnituur. Kosten excl. 6% BTW,  
bezorgkosten € 19.50 excl. 19% BTW 

 

KOUD BUFFET : (€ 32.50 p.p)  

 

• Gerookte zalmfilet en gerookte palingfilet  

• Gerookte heilbot en Hollandse garnalen  

• Taleggio (roodschimmel), en gemarineerde geitenkaas  

• Buffelmozzarella, camenbert en roquefort  

• Frisse salade, door u zelf samen te stellen met o.a: 

Ei, ui, kappertjes, tomaat, komkommer, croutons en pijnboompitten. 

 

Diverse soorten brood, roomboter, tapenade, vinaigrette en huisgemaakte mayonaise. 

 

Minimale afname voor 10 personen. Kosten excl. 6% BTW,  
bezorgkosten € 19.50 excl. 19% BTW 

 

KLEINE LUXE BROODJES :  

 

 

• Jonge kaas (€ 2.50)  

• Oude kaas (€ 3.00)  

• Boeren paté (€ 3.00)  

• Ossenworst (€ 3.00)  

• Roombrie (€ 3.25)  

• Geitenkaas met pijnboompitten (€ 3.25)  

• Gerookte zalmfilet (€ 3.75)  

• Gerookte palingfilet (€ 3.95)  

• Krabsalade (€ 3.35)  

• Runderrookvlees (€ 2.90)  

• Tomaat, mozarella en pesto (€ 3.35)  

• Verse kip/kerrie salade (€ 3.25) 

Minimale afname van 10 broodjes per soort. Kosten excl 6% BTW ,  
bezorgkosten € 19.50 excl. 19%BTW,  

 

Diverse soepen zijn te bestellen vanaf € 4.50  
kleine pasta's vanaf € 13.75, excl. 6% BTW 

 

HIGH TEA : (€ 24.50 p.p)  

 

 

• Scones naturel en met rozijnen  

• Slagroom, créme fraiche, gelei en lemon-curd  

• Assortiment mini sandwiches met o.a. gerookte zalmfilet, komkommer, sardines/tomaat  

Eiermousse met tuinkers 



 

o Dundee cake of engelse cider cake met cheese cream en gember toping  
o Eclairs of petit fours  
o Merinques met versfruit of chocolade taart  
o Mince-meat jalousie met créme fraiche  
o Friandises  
o Diverse soorten thee, met suiker, melk en citroen 

Minimale afname voor 10 personen. Kosten excl. 6% BTW, bijkomende kosten vervoer, mastiek, in en uit 
cateren € 85,00 excl. 19% BTW 

 

ONTBIJTARRANGEMENT : (€ 22.50 p.p)  

 

 

• Croissants en broodjes  

• Krentenbollen en beschuit  

• Diverse soorten kaas, ham en rookvlees  

• Gekookte eieren  

• Jam, roomboter en Becel  

• Verse jus d'orange 

Koffie en thee 

• Supplement bacon, worstjes en roerei (€ 2,50)  

• Supplement bacon, worstjes roerei en gerookte zalm (€ 5,00) 

Minimale afname voor 10 personen. Kosten excl. 6% BTW, bijkomende kosten vervoer, mastiek, in en uit 
cateren € 85 excl. 19% BTW 

 

ANTI PASTA BUFFET : (€ 19.50 p.p)  

 

• Gegrilde paprika's  

• Vitello tonato of carpaccio met parmezaanse kaas en truffeldressing  

• Salade van tomaat, mozzarella en basilicum  

• Gemarineerde sardines of makreel in cider  

• Diverse soorten salami  

• Meloenbolletjes met parmaham  

• Huisgemaakte pesto en tapenade  

• Focaccia, ciabatta met roomboter  

Kleine, warme pasta's vanaf € 14.75, excl. 6% BTW  

Minimale afname voor 10 personen. Kosten excl. 6% BTW, bijkomende kosten vervoer, mastiek, in en uit 
cateren € 85 excl. 19% BTW 

TAPAS BUFFET : (€ 24.50 p.p)  

 

• Gegrilde paprika's in olijfolie  



• Gevulde eieren met rode pepers  

• Gemarineerde ansjovis  

• Carpaccio met champignons  

• Chorizo met appel, artisjok in cidersaus  

• Kip met aïoli en citroen (warm)  

• Clafoutis met groene asperges en gerookte zalm (warm) 

Minimale afname voor 10 personen. Kosten excl. 6% BTW, bijkomende kosten, vervoer, mastiek, in en uit 
cateren € 85 excl. 19% BTW 

 

JAVAANS BUFFET : (€ 29.50 p.p)  

 

 

• Babi ketjap  

• Daging rudjak  

• Ajam asemmanis (kip, zoet/zuur)  

• Ikan bali (victoria baars)  

• Sayur lodeh (diverse groenten in kokosmelk  

• Sambal goreng telor boontjes  

• Kroepoek, atjar, sambal en serundeng  

• Nasi goreng en witte rijst  

* ( extra 2 stokjes saté met pindasaus, € 6.50 per persoon) 

Minimale afname voor 15 personen. Kosten excl. 6% BTW, bijkomende kosten, vervoer, mastiek, in en uit 
cateren € 85 excl. 19% BTW. 

WARM BUFFET : (€ 38.50 p.p)  

 

 

• Carpaccio met parmezaanse kaas  

• Frisse salade van spinazie met geitenkaas en pijnboompitten  

• Mousse van gevogeltelever met rode port en waterkers  

• Cocktail van gamba's  

• Vitello tonato  

 

2 warme gerechten waarbij u een keuze kunt maken uit: 

 

o Malse runderrollade gevuld met spinazie en ei  
o Parelhoenbout, gevuld met grotchampignons  
o Konijn in mosterd met een zachte roomsaus  
o Gepocheerde zalmfilet met nantuasaus  
o Blanquet de veau 

Minimale afname voor 10 personen. Kosten excl. 6% BTW, bijkomende kosten, vervoer, mastiek, in en uit 
cateren € 85 excl. 19% BTW 

 

DRIE GANGEN KEUZE MENU : (€ 45.00 p.p)  

 
 



• Carpaccio met parmezaanse kaas  

• Frisse salade van spinazie met geitenkaas en pijnboompitten  

• Mousse van gevogeltelever met rode port en waterkers  

• Cocktail van gamba's  

• Vitello tonato 

• Malse runderrollade gevuld met spinazie en ei  

• Parelhoenbout, gevuld met grotchampignons  

• Konijn in mosterd met een zachte roomsaus  

• Gepocheerde zalmfilet met nantuasaus  

• Blanquet de veau 

• Franse kazen  

• Sherry trifle  

• Tiramisu  

• Witte-en bruine chocolademousse  

• Taart naar keuze 

Alle gerechten worden geserveerd met een passend garnituur, incl. brood en roomboter.  

 
Minimale afname voor 10 personen, waaruit u een keuze kunt maken uit 1 voorgerecht, 1 Hoofdgerecht en 1 

nagerecht. Kosten excl. 6% BTW, bijkomende kosten, vervoer, mastiek, in en uit cateren € 85 excl. 19% 
BTW 

DRANKENLIJST SALONBOTEN :  

 

• Bier tap, frisdranken (€ 2.00)  

• Bier, blik (€ 2.25)  

• Jus d'orange (€ 2.75)  

• Fles witte of rode huiswijn (€ 22.50)  

• Port, sherry, vermouth (€ 3.50)  

• Binnenlands gedistilleerd (€ 3.50)  

• Buitenlands gedistilleerd (€ 4.50)  

• Whiskey (€ 6.50)  

• Cognac (€ 7.50)  

• Koffie en thee** (€ 3.50)  

• Prosecco, fles** (€ 32.50)  

• Moët et Chandon, fles** (€ 65.00) 

** Deze dranken zijn niet standaard aan boord en dienen vooraf bestelt te worden! 

• Taart, gebak, bonbons, en friandises á € 3.95 excl 6% BTW, te bestellen in overleg met 
kantoor.  

• Indien u uw eigen wijn en of champage meebrengt, berekenen wij € 9.50 kurkgeld per fles  

• In overleg met kantoor is het mogelijk exclusieve wijnen en of sigaren te bestellen.  

• Alle kosten zijn excl BTW. 

  

 


