
CATERING: 
Er zijn combinaties van verschillende opties mogelijk.  

Onze cateringgerechten kunnen zowel afgehaald worden als 
geleverd.  

Uiteraard kunnen wij zorgen voor de plaatsing/aankleding/
serveermaterialen. 

Huren van borden/bestek/… mogelijk 

• PASTABUFFET:  

o MEDITERAANSE SPAGHETTI:  
Del cetino olijfolie, spek, champignons, rucola, zongedroogde tomaten 

o PENNE NAPOLITANO:  
Tomatensaus met gegrilde courgette, paprika, spek en basilicum 

o SPAGHETTI CARBONARA: 
Parmezaanse kaas, spek en ei 

o ZUIDERSE PASTA:  
Kip, wokgroenten in een tomatenroomsausje 

o CANNELLONI: 
Rundsgehakt, pittige tomatensaus, gegratineerd in de oven 

o VEGGIE 1: 
Knapperige groentjes en quorn in een currysausje 

o VEGGIE 2: 
Del cetino olijfolie en seizoensgroenten 

o SPAGHETTI BOLOGNAISE 
o PENNE ALL’ARRABIATA:  

Pittige tomatensaus, spek, kappertjes 
o SPAGHETTI SCAMPI: 

Scampi, wokgroenten in een currysausje 
o TORTELLINI 4 KAZEN 
o SPAGHETTI PESTO: 

Champignons en spek 
o LASAGNE 
o GRIEKSE PASTA:  

Ratatouille en vleesspiesje 

✓ ALLE PASTA’S ZIJN STEEDS VERGEZELD VAN RUCOLA/BROOD/KAAS 

✓ WARM/KOUD MOGELIJK (BAIN-MARIES MEEGELEVERD) 

✓ WAARBORG MATERIALEN: 

o €20,00 PER BAIN-MARIE 

✓ PRIJS: (inclusief BTW) 

o 2 PASTA’S = €18,50 PP 

o 3 PASTA’S = €20,00 PP 

o 4 PASTA’S = €22,00 PP 

✓ LEVERING: MOGELIJK AAN €20,00 



✓ VANAF 4 PERSONEN 

• TAPAS: €10,00 PP INCL. BTW 

Plank: gevarieerde plank met koude tapas (hapjes) 

• ZUIDERS BUFFET (KOUD): €20,00 PP INCL. BTW 

Carpaccio van runds met rucola, truffelmayo, parmezaan 

Vitello tonato 

Knapperig vers lookbrood 

Zuiderse couscous 

Gemarineerde scampi 

Verse tapenades 

Vers gesneden charcuterie 

Tomatensalsa met basilicum 

Assortiment brood 

pastasalade van de chef 

salade met rauwkost 

• BREUGHEL: €20,00 PP INCL. BTW 

Huisgemaakte pickels 

Mosterdmayo van tierentyn 

Mengeling van: Overgebakken spek, Bloedworst, Witte pens, Kalfskop, 
Kippendrumsticks 

Spare rib (op te warmen) 

Verse appelmoes 

Boontjes 

Wortel/koolsalade 

Augurkjes, amsterdamse uitjes, zilveruitjes 

Platte kaas met tuinkruiden 

Assortiment broodjes 

Gratin dauphinois (op te warmen) of wortelstoemp (op te warmen) 

Balletjes in luikse saus (op te warmen) 

• BUFFET WARMSTE TAFEL: €20,00 PP INCL. BTW 



Gestoofde peertjes 

Verse appelmoes 

Wortelstoemp 

Boontjes met spek 

Worstjes (zelf te bakken) 

Mosterdmayo en honing vinaigrette 

Haspengouwse salade met walnoot en peer 

Blinde vinken met in bouillon gestoofde groentjes of vleesbroodje met krieken 


