Birkstraat 7 3768 HB Soest
telefoon 035 6033333 of 06 10735605
mail info@cateringcentraal.nl

De mogelijkheden voor koud-warme buffetten vanaf 25 personen
Super Deluxe à € 28,00 pp
50 gram Gemengde salade met tomaat, komkommer, ei en pijnboompitten
50 gram griekse salade
30 gram zalm op schaal met citroen en kappertjes
25 gram paling op schaal met olijven en bieslook
Halve haring in drieën op schaal met augurk en ui
2x 50 gram Varkenshaasmedaillons in champignonroomsaus
1x 100 gram Zalmmoot met ravigottesaus
100 gram rijst met wokgroenten
100 gram aardappelgratin
Stokbrood met kruidenboter
60 gram fruitsalade

€ 1,50
€ 2,00
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 1,50
€ 1,50

Voorstel Centraal à € 24,50 pp
50 gram Gemengde salade met tomaat, komkommer, ei en pijnboompitten
50 gram griekse salade
30 gram zalm op schaal met citroen en kappertjes
25 gram carpaccio op schaal met kaas en pijnboompitjes
100 gram gebakken stukjes kipfilet in stroganoffsaus
100 gram varkenssaté in satésaus
100 gram rijst met wokgroenten
100 gram aardappelgratin
Stokbrood met kruidenboter
100 gram verse fruitsalade

€ 1,50
€ 2,00
€ 2,50
€ 2,50
€ 4,00
€ 4,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 1,50
€ 2,00

Voorstel 1 à € 22,00 p.p.
50 gram huzarensalade op schaal met rauwkost
50 gram gemengde salade met tomaat, komkommer, ei en pijnboompitten
halve haring in drieën op schaal met augurk en ui
30 gram zalm op schaal met citroen en kappertjes
2 stokjes kipsaté geserveerd met satésaus
Warme beenham a 80 gram met honing mosterdsaus
100 gram rijst met wokgroenten
100 gram aardappelschijfjes met apart mayonaise
Stokbrood met kruidenboter
75 gram fruitsalade

€ 1,25
€ 1,50
€ 2,00
€ 2,50
€ 4,00
€ 3,50
€ 2,00
€ 2,00
€ 1,50
€ 1,75

Voorstel 2 à € 21,00 p.p.
125 gram huzarensalade op schaal met rauwkost
halve haring in drieën op schaal met augurk en ui
2 stokjes kipsaté geserveerd met satésaus
Warme beenham à 80 gram met honing mosterdsaus

€ 3,00
€ 2,00
€ 4,00
€ 3,50

2 gekruide kipkluifjes
150 gram aardappelgratinee
Stokbrood met kruidenboter
60 gram fruitsalade

€ 2,50
€ 3,00
€ 1,50
€ 1,50

Voorstel 3 € 16,00 p.p.
100 gram huzarensalade op schaal met rauwkost
75 gram zalmsalade op schaal met rauwkost
2 stokjes kipsaté geserveerd met satésaus
150 gram rijst met wokgroenten
2 gekruide kipkluifjes
Stokbrood met kruidenboter

€ 2,50
€ 2,50
€ 4,00
€ 3,00
€ 2,50
€ 1,50

Voorbeeld van BBQ buffet á € 18,75 p.p. (vraag ook naar ons aparte BBQ overzicht)
50 gram aardappelsalade met rauwkost
50 gram huzarensalade op schaal met rauwkost
50 gram ruccolasalade met mozarella, pijnboompitjes, tomaat en komkommer
1 stokjes kipsaté met apart satésaus
Hamburger
100 gram mediteraanse kipfilet
BBQ worst
100 gram verse fruitsalade
Cocktailsaus en knoflooksaus
Stokbrood met kruidenboter

€ 1,25
€ 1,25
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,50
€ 3,50
€ 2,25
€ 2,00
€ 0,50
€ 1,50

Stamppottenbuffet à € 15,00 p.p.
250 gram Boerenkool
125 gram Hutspot
125 gram Zuurkool
Halve rookworst in jus
Mosterd, Amsterdamse uitjes en picallily
150 gram Runderstoofschotel meerprijs van
Gemarineerde speklap 100 gram meerprijs van

€ 5,50
€ 2,75
€ 2,75
€ 2,50
€ 1,50
€ 3,00 pp
€ 2,75

