Onze Chef kok Mark Biemans heeft ook voor de catering door Dientje een selectie van
overheerlijke combinaties van gerechten samengesteld.
Natuurlijk kunnen we in overleg nog uw speciale wensen hierin verwerken voor uw warm/koud
buffet, thema buffet, walking diner, BBQ of koffietafel.
Wij verzorgen ook met veel plezier het totaalpakket van uw feestje geheel naar uw wensen.

BUFFET 1

€ 19,00 per persoon

Huisgemaakte rundvleessalade met garnituur
Gevulde eieren
Aspergerolletjes met achterham
2 verse rauwkostsalades
Verse fruitsalade
Fricandeau
Ambachtelijke kruidenboter met stokbrood
U maakt een van 3 gerechten keuze uit onderstaande mogelijkheden:
Rijst is bij deze gerechten inbegrepen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kip of varkenssaté met satésaus
Gehaktballetjes in zoetzure saus
Kip stukjes in ananas-kerriesaus.
Rundergoulash.
Kip/champignonragout.
Stoofpotje van rund.
Beenham met portsaus, champignonsaus of cumberlandsaus naar keuze
Varkenshaas met champignonsaus of stroganoffsaus.
Gebraden kip drumsticks.
Visstoof in vissaus.

Aanvullen met gebakken aardappeltjes en/of aardappelgratin kan voor € 1,25 per gerecht per
persoon

BUFFET 2

€ 20,00 per persoon

Huisgemaakte rundvleessalade met garnituur
Gevulde eieren
Aspergerolletje met achterham
2 verse rauwkostsalades
Kip/selderie salade
Gerookte kip
Verse fruitsalade
Zalmsalade
Gerookte makreel
Ambachtelijke kruidenboter met stokbrood

U maakt een van 3 gerechten keuze uit onderstaande mogelijkheden:
Rijst is bij deze gerechten inbegrepen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kip of varkenssaté met satésaus
Gehaktballetjes in zoetzure saus
Kip stukjes in ananas/ kerriesaus
Rundergoulash
Kip/champignonragout
Stoofpotje van rund
Beenham met portsaus, champignonsaus of cumberlandsaus naar keuze
Varkenshaas met champignonsaus of stroganoff saus
Gebraden kipdrumsticks
Visstoof in vissaus

Aanvullen met gebakken aardappeltjes en/of aardappelgratin kan voor € 1,25 per gerecht per
persoon

SATÉ BUFFET

€ 16,00 per persoon

Huisgemaakte rundvleessalade met 2 verse rauwkostsalades
Saté van kip met pindasaus met nasi of rijst.
Stokbrood met kruidenboter.

HAM BUFFET

€ 16,00 per persoon

Huisgemaakte rundvleessalade met 2 verse rauwkostsalades
Gesneden beenham met keuze uit champignonsaus - mosterd-dillesaus (koud)
cumberlandsaus (koud) - stroganoff saus.
Stokbrood met kruidenboter

SPARERIBS BUFFET

€ 16,00 per persoon

Huisgemaakte aardappelsalade met 2 rauwkostsalades en American potatoes
Spareribs met piri pirisaus en knoflooksaus
Stokbrood en kruidenboter

STAMPPOT BUFFET

€ 15,00 per persoon

Selectie van 3 stamppotten:
Boerenkoolstamppot – hutspot - zuurkoolstamppot - andijviestamppot - spruitjesstamppot
Selectie van 2 maal vlees keuze:
Gehaktbal - spek - verse worst - kookworst - hachee - draadjesvlees - slavink

OOSTERS BUFFET
Saté met pindasaus
Gehakballetjes in Yakitori saus
Foe yong Hai met zoetzure saus
Atjam Tjampoer
Kroepoek
Zure bommen
Nasi
Bami

€ 17,50 per persoon

ITALIAANS BUFFET

€ 25.00 per persoon

Italiaanse salade van worst
Salade met fetakaas
Diverse broodsoorten
Pastasalade
Plank met serannoham – chorizo – tapenade – olijven - gevulde pepadews
Vitello tonato ( gebraden kalfsmuis met tonijn crème, sud sol en parmezaan)
Selectie uit 3 Italiaanse specialiteiten:
• Toscaanse varkensstoverij
• Chipolata’s (kruidige Italiaanse worstjes)
• Penne met carbonarasaus op basis van room, spekjes, kip en champignons
• Farfalle ( vlinderpasta ) met bolognese saus
• Lasagne
• Gehaktballetjes in tomatensaus
• Visstoof met witte wijnsaus
• Groente ratatouille

TAPAS BUFFET

€ 26,50 per persoon

Plank met Spaanse ham- en worstsoorten en gemarineerde olijven
Carpacciosalade met pestomayonaise, pijnboompitten, rucola en parmezaan
Tonijnsalade met paprika en ui
Spiesjes van mozarella met tomaat
Knoflookgarnalen
Pepadews
Gemarineerde champignons
Tapenades van olijven, tomaten en pesto
Ambachtelijke kruidenboter met diverse broodsoorten
Selectie van 5 warme Spaanse specialiteiten:
• Tartolitos (gepaneerde kipstukjes)
• Gegrilde kippuntjes in terriaki of piri-piri saus.
• Gebakken champignons met knoflook en oregano
• Patatas bravas (gebakken spaanse aardappeltjes)
• Pittige kip in groente-tomatensaus.
• Spaanse rijst met kip en grote garnalen
• Albagondas (Spaanse gehaktballetjes in tomatensaus)
• Zalm in roomsaus met witte wijn.
• Gebakken mosselen in kruidenbotersaus.

WALKING DINER, 8 gangen

€ 33,00 per persoon

Een keuze uit 8 gerechten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amuse van onze Chef bij binnenkomst
Carpaccio van rund, pijnboompitjes, rucola, sud sol, pestomayonaise, Parmezaan
Minisalade van gebakken kippuntjes met teriyaki saus
Gambaspiesje met komkommersalade, en een crème van basilicum en kerrie
Gebraden kalfsmuis met tonijn crème, sud sol, Parmezaan en sla
Minisalade van geitenkaas, walnoot, mosterd dille, rode biet gel
Pomodorisoepje met basilicum
Pompoensoepje met spekjes
Crème soepje van courgette
Kervelsoepje met reepjes paling
Risotto met Bressekip en jus van truffel
Gebakken zalm met wortel en mousseline met vissaus
Gegrild biefstukje met aardappelgratin en seizoengroenten.
Kalfsstoofpotje met zuurkoolstamppotje met krokantje
Speenvarken filet met jus van tijm, rösti en bonne femme garnituur
Noedels met kippuntjes, wok groenten en oosterse saus
Appeltaartje met vanillesaus en vanille-ijs
Tiramisu
Duo van chocolade mousse
Mini proeverij
Trio van sinaasappel

In overleg zijn natuurlijk ook andere gerechten mogelijk.

Dessert BUFFET:

€ 5,95 per persoon

IJs
Diverse soorten bavarois
Warme kersen
Slagroom
Vers fruit
Chocolade mousse

FEEST AFSLUITERS catering:

•
•
•
•
•

Wrap met kip
€ 4,50 per stuk
Broodje beenham met cranberrysaus
€ 4,95 per stuk
Broodje beenham met cranberrysaus en rauwkost, onbeperkt
Pitabroodje met shoarma en sauzen
€ 4,95 per stuk
Pitabroodjes met shoarma onbeperkt

€ 9,00 per persoon
€ 9,00 per persoon

BBQ BASIS :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

€ 16,95 per persoon

varkenslapje
kipfilet
speklap
hamburger
saté
knoflooksaus
cocktailsaus
satésaus
rundvleessalade royaal opgemaakt met garnering
2 soorten rauwkostsalade
meloen met ham
fruitsalade
stokbrood met boter

BBQ EXTRA :
• als BBQ BASIS
• vis en aardappelsalade

€ 18,50 per persoon

BBQ LUXE:
• als BBQ EXTRA
• bieflapje en garnalenspies

€ 22,50 per persoon

U kunt het BBQ arrangement nog uitbreiden met:
Frietjes
€ 1,00 per persoon

Live Cooking BBQ
€ 3,00 per persoon
Wij verzorgen voor u het bakken tijdens de BBQ.

STANDAARD KOFFIETAFEL:

€ 11,50 per persoon

witte en bruine bolletjes
diverse soorten brood
ontbijtkoek
diverse vleeswaren (ham, seranoham, spek, cervelaat, parmaham en Coburgerham)
kaas en brie
jam en hagelslag
koffie en thee

KOFFIETAFEL MET BELEGDE BROODJES:

€ 10,00 per persoon

2 x belegde luxe broodjes met gevarieerd beleg (2 soorten ham, kaas, cervelaat en spek)
1 x krentenbol besmeerd met boter
koffie en thee
U kunt beide koffietafels aanvullen met:
Kop soep
€ 2,50 p.p.
Kroket
€ 1,50 p.p.

BRABANTSE KOFFIETAFEL:

€ 18,50 per persoon

een kop runderbouillon
vers gebakken broodjes
diverse soorten brood
ontbijtkoek
diverse vleeswaren (ham, seranoham, spek, cervelaat, parmaham en coburgerham)
zult
kaas en brie
kipkerrie-, eier- en ham-preisalade
roerei
verse worst met ui
kroket
jam en hagelslag
vers seizoen fruit
een Brabantse borrel
koffie, thee, jus d’orange en melk

